
 

 

Minnesanteckningar 
Föräldrarådet Arenaskolan 

Datum: 2017-11-09      Tid: 17.30-18.30 

Närvarande: Cecilia Persson (rektor), Jenny Seger (biträdande rektor), Karin 

Thelander (förstelärare), Stefan Petersson (SYV, profilsamordnare),  

Sandra Hahdi 9E, Jennifer Collins 8C, Camilla Hilding 8A, Catharina Åshäll 7G, 

Camilla Backteman 7E, Jenny Nestun 7C, Peter Sundqvist 8E, Magnus Hammar 7D, 

Helena Thorman 8B, Camilla Öberg 8B 

 

 
 

  

 

Utvecklingssamtal Föräldrarna är nöjda med utvecklingssamtalen.  

Särskild undervisningsgrupp önskar längre samtalstid vid behov. 

Cecilia tar med önskemålet till särskild undervisningsgrupp.  

Varje lärare har ca 10-15 utvecklingssamtal. 

De flesta utvecklingssamtalen genomfördes under studiedagarna 

vilket fungerade bra både för lärare och vårdnadshavare.  

Skriftlig 

återkoppling till 

eleverna i Fronter. 

Fronter används för personlig återkoppling till eleverna och är en 

del av den återkoppling som ges till eleverna. Lärarna ger 

återkoppling i Fronter efter utvalda arbetsområden. 

Kunskapsmatriserna i Fronter visar hur långt eleven nått inom 

utvalda förmågor kopplat till kunskapskraven från den nationella 

läroplanen. Föräldrarådet upplever att återkopplingen i Fronter är 

tydlig och bra. Det är i första hand till för att eleverna ska få veta 

var han/hon befinner sig just nu och vad som är nästa steg i sin 

utveckling. Om du som vårdnadshavare är nyfiken på hur det går 

för ditt barn, gå gärna in och kika i Fronter eller prata med ditt 

barn hur det går i skolan.  

Beskrivning av 

skolans arbete 

kring studiero 

Skolan arbetar tillsammans och fokuserat med studiero och 

tydlighet med vad konsekvenserna blir om eleven stör studieron 

för andra klasskamrater. En konsekvens av utvisning kan enligt 

skollagen bli återläsning och det görs enligt vår 

konsekvenstrappa. Vårdnadshavare blir kontaktad om eleven stör 

undervisningen och blir utvisad. Om detta inträffar är skolan 

mycket tacksam för den goda samverkan som finns med alla 

vårdnadshavare. Tillsammans hjälper det våra elever till 

studiero. 

 

 



 

 

Beskrivning av 

skolans arbete 

kring trygghet ex 

årlig plan, 

elevcoacher, 

anmälan av 

kränkningar 

Skolan har en årlig plan för hur man arbetar förebyggande kring 

tryggheten. Den årliga planen finns på hemsidan. 

Nytt för i år är elevcoacher i varje årskurs som följer upp och 

arbetar med de eventuella kränkningsärenden som blir mellan 

elever. Elevcoacherna rör sig väldigt mycket bland eleverna och 

är ute på rasterna. Varje lärare har även tid varje vecka för att 

finnas i korridorer. Skolan arbetar med att synliggöra 

rastvakterna ytterligare. 

Information om 

kameraövervakning 

inomhus 

Det har varit en del skadegörelse på skolan i början av terminen. 

Som en säkerhetsåtgärd är skolans förslag att kameror sätts upp i 

entréhallen och i korridorerna. Föräldrarådet tycker att det är bra 

som en trygghetsåtgärd.  

Det finns tydliga rutiner kring hur kamerorna får användas.  

Elevrådet Elevrådet träffas ett antal gånger per termin och 

elevrådsstyrelsen träffas för att förbereda elevrådsmötena. Emma 

Wiklund och Ulrika Collberg stöttar elevrådsstyrelsen och 

elevrådet så att det blir en tydlig dagordning, skrivs 

minnesanteckningar, justeras enligt rutin. Elevrådsstyrelsen har 

även fått utbildning i elevrådsarbete och varit iväg på det. 

Elevrådet har en central roll på skolan och tar upp frågor om allt 

som rör deras skolvardag.  

Invigning av 

skolbibliotek 

Invigning av biblioteket under vecka 45. Skolan arbetar mycket 

med läsande förebilder. Representanter från LHC har varit på 

besök för att prata om läsning. Representanter från LFC kommer 

på måndagen den 13 november. 

Arenaskolan på 

Instagram 

Arenaskolan finns nu på Instagram; 

 arenaskolan 

 skolbiblioteksarena 

Gå gärna in och följ Arenaskolan för att ta del av vardagen i 

skolan. 

Besök på 

universitetet 

18 december kommer Arenaskolans elever bussas till 

universitetet för att få föreläsning och show av robotar från 

Fredrik Löfgren. Programmering är temat och syftet är att det 

ska vara intresseväckande för våra elever och ett fortsatt arbete 

inom tekniken och matematiken på skolan. Vi beställer matpaket 

till den dagen. Mer specifikt program mejlas ut via veckobrevet.  

Övriga frågor Innebandyprofilen 
Planering för innebandyprofilen finns och kommer delas ut. 

Välmeriterade tränare. Christer Nordvalld (fystränare LIBK) är 

med under tre tillfälle per vecka (ej år 7) och det kommer att 

komma in spelare under vårterminen. 

Hur arbetar man med individuell utveckling? Alltid två tränare 

vid varje träning. Mycket individuella instruktioner. Individuella 

samtal med eleverna varje läsår.  

Specifik målvaktsträning? Instruktörerna instruerar alla spelare 

inklusive målvakter.  



 

 

Utvärdering alla profiler kommer att genomföras av eleverna 

efter jul. 

Frågor kring profilerna kan mejlas direkt till Stefan Petersson, 

stefan.p.petersson@linkoping.se 

 

Locker Room Talk 
Projekt kring attityder. Samtal pågår just nu kring ett eventuellt 

projekt med Arenaskolan.  

 

Matsalen 

Matsalen ska byggas om och det är i nuläget inte bestämt när 

byggnationen påbörjas. 

Vid nästa elevråd är ansvariga från måltidspersonalen med.  

Vegetariska dagar är beslutat i nämnden.  

Eleverna har fått önska att grönsakerna ibland ligger separat.  

Potatisen har tagit slut vid ett par tillfällen och det har setts över.  

 

Danslokal 

Utbildningskontoret hade en plan på att bygga en danslokal i 

Linköping Arena. När det skulle genomföras så upptäcktes att 

det inte uppfyller kraven för danslokal. Därför är dansprofilen i 

Folkuniversitets lokaler. Eleverna upplever att de är nöjda trots 

att det blir en transportsträcka. Planen är att fortsätta i nuvarande 

lokaler.  

 

Boende i tornen 

Oro från förälder att det blir boende för nyanlända i de nya 

tornen. Skolan har ännu inte fått information om vad som ska 

hända med de nya tornen. Hittills har vi inte haft några problem 

med boende i tornen. 

 

Inställda lektioner  
Vid expeditionen finns en lista med sjukanmäld personal och 

vikarier. Anslagstavlor där information ges till eleverna. Skolan 

är restriktiv med inställda lektioner. Just nu sjukskriven 

bildlärare i tre veckor och det är svårt att hitta vikarie för så kort 

tid och i ämnet bild. 

 

Läxor  
Veckobrev skickas hem varje fredag med läxor och prov. 

Framförhållning önskas när det gäller prov, gärna två veckor i 

förväg.  

Läxhjälp erbjuds två timmar på onsdagar: 

14.30-15.30, 15.30-16.30 

Just nu erbjuds endast onsdagar som läxdagar.  

Önskemål finns om läxhjälp fler dagar.  
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Schemat 

Nytt schema med vissa ändringar. Ändringar ska informeras till 

eleverna på KF-tid som alltid är på fredagar. 

 

Idrott inomhus 
Från och med nästa vecka är det idrott inomhus. 

Ljudanpassningen kommer att genomföras inom kort så att alla 

lokaler kan användas. 

 

Overaller 

Overallerna kommer att levereras i slutet av november, början av 

december. Alla elever får en overall som de har de tre åren de 

går på Arenaskolan.  

 

Busskort 

Kontakta Siv Hall vid problem med busskort.  

 

PRAO 

Årets åk 8 har genomfört en bra PRAO. Jätteroligt med så 

positiv feedback från arbetsplatserna. Tack till både elever som 

skött sig exemplariskt och till vårdnadshavare som ordnat 

platser, allt har bidragit till en väl genomförd PRAO. 

 

 

 

 


