
 

 

 

 

 

Skolråd på Himnaskolan 160921 

 
Närvarande:  

Representanter från klass 2A, 2B, 2C,4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C.  

Lena Göterdal (rektor Himnaskolan), Cathrine Hoff (biträdande rektor 

Himnaskolan), Joachim Fritzsche Lindgren (biträdande rektor Linghemsskolan) 

Christer Gunnarsson (lokalplanerare Barn och ungdom). 

 

Renovering och utbyggnad av Linghemsskolan 

Christer Gunnarsson informerade om renovering och utbyggnad av Linghemsskolan. 

Utbyggnaden skapar 200 nya elevplatser och skolan ska rymma elever från år 4-9. 

Under hösten 2016 kommer en idéskiss att tas fram och sedan påbörjas byggnation 

under hösten 2017. Renovering och utbyggnad ska vara klart hösten 2018. En 

referensgrupp, som består av föräldrarepresentanter från både Himnaskolan och 

Linghemsskolan, kommer att bildas för att skapa en dialog mellan 

utbildningskontoret och föräldrar. Referensgruppen kommer att ledas av rektorerna 

på de båda skolorna.  

Från föräldrahåll lyftes en fråga om det kommer att byggas en fullstor gymnastikhall. 

Det är inget som är planerat och om en fullstor gymnastikhall ska byggas behöver 

Kultur och Fritid vara med och finansiera. 

 

Prioriterat mål för läsåret 

Skolan fortsätter även innevarande läsår med att arbeta med ett språkutvecklande 

arbetssätt och fokus i år kommer att ligga på skrivning där eleverna bl a får arbeta 

med olika textgenrer. 

 

Läxläsning 

Linköpings kommun har sökt och fått statliga medel för att anordna läxhjälp. Syftet 

är att skapa en likvärdig skola där alla elever ges samma förutsättningar att klara 

skolarbetet samt att på sikt öka måluppfyllelsen i svensk skola. Läxhjälpen erbjuds 

för alla årskurser en timma i veckan och leds av lärare på skolan. 

 

Övriga frågor 

Ventilationen på Linghemsskolan fungerar inte optimalt. Fram till ombyggnationen 

kommer inga större åtgärder att göras. 

 

Diskussion kring skolgårdens utformning på Linghemsskolan. Skolan har köpt in 

fotbollsmål samt nät till basketkorgarna. Linjerna på skolgården är ännu inte ifyllda, 

men detta kommer att åtgärdas. Från föräldrahåll kom önskemål om gungor, men 

skolan ser inget behov av gungor för så stora barn samt att det finns risk för olyckor 

när flera barn vistas samtidigt vid gungorna.  

 



 

 

En fråga om vilken policy som finns för mobiltelefoner kom upp. Enligt skolans 

ordningsregler ska mobiltelefoner vara avstängda under skoltid. Skolan förtydligar 

vad som gäller. 

 

Ett önskemål från föräldrar är att skolan skickar ut rekommendationer till samtliga 

vårdnadshavare om när ens barn bör vara hemma pga sjukdom. Föräldrar upplever 

att sjukdomar sprids fort på skolan och att många elever blir sjuka pga att föräldrar 

skickar barn till skolan som är sjuka och egentligen borde vara hemma. 

  

Föräldrar i år 2 önskar att eleverna i denna årskurs har rast samtidigt så att de kan 

leka över klassgränserna. Skolan kommer att se över schemat och göra vissa 

förändringar, men i år är det hårt tryck på salarna för de praktiskt estetiska ämnena, 

vilket styr schemaläggningen. 

 

Nästa skolrådsmöte:  

Torsdagen 17 nov 18.30 på Himnaskolan. 

 

 

Vid protokollet 

Lena Göterdal 

 

 


