
 

 
 

 

Minnesanteckningar Föräldraråd 2017 – 02 – 13

  

 Genomgång av dagordningen 

 Presentation av närvarande föräldrar och personal 

 Föregående anteckningar 

Insynsbesök av skolinspektionen fritidshem Askeby 14/2, Bankekind april 2017 

 Attitydundersökningens resultat 

Linköpings kommuns undersökning kring attityd genomförs i november i år 2-6. 

Vårdnadshavare svarar inte på undersökningen eftersom det är borttaget i Linköpings 

kommun. Diskussion fördes kring värdegrund, utveckling och lärande, elevinflytande 

och fritidshem. Det är goda resultat med undantag för vissa t ex. elevinflytande. Detta 

är underlag för skolorna att arbeta efter i sin verksamhet. Alla resultat finns att läsa på 

hemsidan. 

Det fördes en diskussion kring begreppet mål och hur det används i 

undervisning/verksamhet. Begreppet mål används i undervisning även på lektionsnivå. 

Det har skickats en önskan till kommunen att få resultatet på klassnivå. Inget svar 

hittills.  

 Pedagogiska planering på fritidshem 

Ett nytt kapitel i läroplanen lyfter fram arbetet med pedagogiska planeringar på 

fritidshem. Detta startar från och med nu och de ska skrivas tillsammans i arbetslaget. 

Syftet är att synliggöra styrdokumentet för vad som görs i verksamheten och vilka 

förmågor som tränas så att verksamheten kan utvärderas och förbättras. Det blir 

synligt för elever, personal och föräldrar. 

Vi diskuterade även fritidshemmets egenvärde och att det är viktigt med lek. 

 Matråd 

Skolorna kommer att ha matråd. Detta leds av Thomas Ahola och mötena hålls 

tillsammans med elever och personal från köket. Det finns ett underlag med frågor 

som mötena baseras på där hela matsituationen diskuteras. Det som fungerar bra och 

det som kan förbättras. Även fritids diskuterar frukost och mellanmål. Nästa möte är 

2/3. 

 Övrigt 

Fronter- det skiljer sig mycket vad som läggs ut på fronter och hur ofta. Det är många 

positiva kommentarer från de som använder nyhetsbrev. En uppmaning är att 

använda Fronter- appen så får man en pling i sin mobil när det är kommer några nya 

nyheter. För information så är det en ny upphandling på gång med en ny plattform i 

Linköpings kommun. Men fram till dess så använder vi Fronter som 

informationsplattform. 



Utvecklingssamtal- det fördes en diskussion angående tider för samtal. Lärarna har 

samtalen inom sin arbetstid. Finns det svårigheter att hitta en tid så prata med berörd 

lärare om en lösning. 

Säkerhet på Bankekinds skola/fritids – det finns alltid rastvärd ute, ändrad rutin är att 

det finns en vuxen ute när eleverna kommer ut. 

Städning på Bankekinds skola/fritids – det finns elever som inte tycker om att besöka 

toaletterna, upplever dem smutsiga. Diskussion om städning av toaletterna skickas 

vidare till Thomas Ahola som tar kontakt med MIAB.  

Nästa möte 4/5 Askeby skola kl. 18.00 – 19.30. 

 

 

 


