
 

 
 

Föräldrarådet 21/11 

Verksamhetsbeskrivning 

Nu har landat och skapat många nya och starka relationer med eleverna. Har 

snart varit här en termin. Det flyter på och vi börjar hitta varandra över 

gränserna och det känns gott. Vi arbetar med att få en gemensam plattform och 

har börjat med en gemensam sångstund och skoljoggen. Positiv känsla både 

från elever och personal. Eleverna pratar med varandra och hittar varandra på 

rasterna. Det finns en öppenhet, integrerat och inkluderande förhållningssätt. 

 En bra start som hängt i. 

All personal har Läslyftet som kompetensutvecklingsområde. Vi har haft besök 

i grundskolan från tidningen Lärorik som har gjort ett reportage om hur vi 

arbetar med detta in i verksamheten. 

Traditionsgruppen är en nystartad grupp för att hitta former för hur vi vill ha 

samhörighet och gemenskap. Det är för eleverna i första hand. Vi anpassar 

efter den elevgruppen vi har nu och får förändra efter hand och behov. 

Ett exempel är när vi ska starta upp ett elevråd. Det som nu planeras är 

Luciafirandet. Vi utmanar där de eleverna är. 

Föräldraperspektivet: 

Det är lika positivt att vara här. Föräldrarna upplever att eleverna frågar om att 

gå och leka med nya kompisar. Eleverna trivs och det fungerar. Skolgården är 

en bra miljö. Allt är bara bra med positiva upplevelser och relationerna. 

Trivsel och värdegrund 

Vi visade ett förslag på trivselregler som kan gälla alla elever på 

Vallastadenskola. De trivselregler som vi arbetar fram ska kunna finnas både 

som teckenspråk och med bildstöd. 

Värdegrunden får tar avstamp i de konkreta värdeorden först för att sedan 

arbeta vidare i med övergripande och abstrakta värdegrunds ord. 

Vi vill undvika att använda ordet ” inte” 

 En synpunkt från föräldrar var att  det var viktigt att särskolan och 

grundskolan arbetar aktivt med värdegrund. 

Vi arbetar dagligen med värdegrunden och tar det i de naturliga mötena när det 

uppstår. 



Diskussions punkt kring logistik 

 Ett problemen som finns är Slestadrondellen där det finns en fara när eleverna 

behöver ta sig över vid övergångsstället. Det finns skymd sikt pga buskarna 

och träden i rondellen samt att det är tungtrafik i rondellen. 

Inom särskolan finns det elever som skulle med hjälp med ledsagare kunna 

träna på att åka buss. 

Cykelbanan från Lambohov till skolan är hal och isig. 

Busslinjerna från Lambohov kommer att dras om så att det blir lättare att ta 

bussen till Vallastadensskola. 

Just nu finns det gott om plats och skolvägen är inte ett problem. Det är bra att 

lyfta frågan i tid för det går fort när byggnationerna tar fart. 

Förslag på att bjuda in MoS till våren för att få information om hur det ser ut 

med vägar i Vallastaden framöver. 

Vi använde ett material som kan användas som diskussionsunderlag angående 

logistik. Vi tyckte att materialet kan vara bra att använda till hösten igen. 
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