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SKOLRÅD
Närvarande: Richard Johansson, Gunbrit Henriksson, Annelie Karlsson, Sandra
Rigmark, Maria Haraldsson, Torbjörn Lingmerth, Stefan Haraldsson, Janni
Cederberg, Daniel Fröjd, Maria Haraldsson, Edith Johansson och Nicklas Karlkvist
1. Mötets öppnande – Alla hälsades välkomna och mötet förklarades öppnat av
Richard.
2. Dagordningen gicks igenom.
3. Richard yttrade ett önskemål om byte av ordförande men ställde upp på att
återväljas.
Till sekreterare valdes Maria Haraldsson och till justerare Annelie Karlsson
och Stefan Haraldsson.
4. Torbjörn gick igenom föregående mötes protokoll och det konstaterades att
önskemål om kompisgunga samt boll/redskaps lådor kvarstod som öppna
punkter. Ang. kompisgunga berättade Torbjörn att den gamla gungställningen
rivits och att det fanns budget för att köpa in något nytt. Detta skulle diskuteras
med elevrådet på deras första möte på torsdag 13/10. Eleverna tillfrågades
ang. behovet av lådor för förvaring av redskap/bollar men de ansåg inte att det
fanns något behov för sådana därmed anses den punkten släckt.
5. Elevrådet har inte haft sitt första möte för året än, men allmänt känner
representanterna att det är en bra trivsel.
Det finns alltid någon att vara med på rasterna och det är sällan de ser någon
vara ensam på skolgården.
Man tycker att skolmaten oftast är bra.
Eleverna arrangerade nyligen ett skoldisco och de påpekar att man borde
stänga av korridorerna vid kommande disco då det var mycket spring där.
6. Fk: Ingen föräldrarepresentant närvarande.
1’an: Allt är bra.
2-3’an:
 Föräldrarna upplever en oro för att det är stökigt och oroligt i båda
klasserna och man är bekymrade för att barnen inte får tillräckligt med
arbetsro för att tillgodogöra sig undervisningen. Klass
sammansättningen var densamma förra året och detta är den enda
skolvardag barnen vet.
 Alla föräldrar uppmuntras att besöka sina barn i skolan.
 Föräldrarna är oroliga att de barn som behöver stöd i undervisningen
inte har möjlighet att få detta i tillräcklig utsträckning.
 Man undrar över hur tolkningen fungerar, om detta bidrar till att störa
arbetsron.
 Har man sett över möjligheterna att dela på klasserna? Även att det
bryts upp mellan hel- och halvklass måste ju påverka arbetsron.
 I 3’an upplever man att rutinerna kring läxorna inte är tillräckliga då
information går ut i veckobreven att barnen har läxa men att den sedan
inte ges vilket skapar misstro mot barnen. Man upplever dessutom att
lektionstiden i de praktiska ämnena går åt till förklaringar istället för
utövande.
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För att skapa en dialog mellan föräldrar och lärare kanske man bör ha
ett extra insatt föräldramöte för 2-3’an och hitta gemensamma lösningar
framåt och för att få svar på eventuella frågor.

4’an: Allt är bra.
5’an: Allt är bra. Responsen från lärare och elever är att man hittat till en
bra arbetsro i klassen.
6’an: Allt är bra.
7. Torbjörn meddelar att han kommer sluta som rektor efter denna termin.
Gunbrit berättar om skolans 2 huvudmål och om läslyftet som det
informerades om vid det gemensamma föräldramötet. Det är en bra trivsel i
arbetslaget.
8.
 Mellanstadiet åker på en kulturresa tisdagen den 18/10. Mobiltelefoner
kommer vara tillåtna under bussresan men medtas på eget ansvar.
 Nya elever som kommer till skolan har först gått genom ”Navet” – en
kommunal verksamhet för nyanlända familjer. Man ser att detta ger
positivt resultat på de elever som genomgått utbildningen.
 Mobiltelefoner är förbjudna under skoltid och tas med på eget ansvar.
 Det spelas boll i väntan på skolskjutsen, detta är inte tillåtet och bör tas
upp i klasserna.
 King-rutorna bidrar till konflikter. Eleverna undrar om man kan göra fler,
ta bort dem eller om det ska fortsätta som vanligt.
 Disco: - för att underlätta möjligheten att få tag på föräldrar vore det bra
att alla barn har med sig en lapp i fickan med telefonnummer på.
- Avspärrningsband bör tas med till nästa disco.
- Ingen tidsgräns sätts för de yngre barnen.
- Förbud att ta med godis, läsk och popcorn ut.
9. Nästa möte: 13/3 2017 kl. 18.00.
10. Avslutning

Sekreterare:
Maria Haraldsson

Justerare:
Stefan Haraldsson

Annelie Karlsson

