
FÖRÄLDRARÅD ÄNGGÅRDSSKOLAN 160524 
 
Närvarande: Iryna Duply (FB, 2A), Malin Laudon (1A, 3B), Pia Erlandsson (2A, 6A), Sussie 
Björling (5A), Pierre Rasmussen (FC), Stina Hilding (5B), Vibeke Sandberg (2A). Rektorer Åsa 
Norberg och Reenie Lee. 
 
MATTELYFTET 
Susanna Kjellberg berättar om satsningen kring matematikämnet (år 1-6). Syfte att öka 
kvalitén på matematikundervisningen och elevernas måluppfyllelse. Lärarna på Slestad och 
Änggård har träffats 1,5 timme varje vecka för kollegialt utbyte kring ämnet matematik, 
specifikt kring modulen Problemlösning. Man har i tvärgrupper diskuterat utifrån 
vetenskapliga artiklar, reflekterat utifrån genomförd lektion (hur gick det? Vad kunde gjorts 
annorlunda? Mm) Man har tagit uppgifter från färdig övningsbank men mer strukturerat 
planerat lektionen (tidsdisposition, redovisningsmetod, hur individanpassa uppgifterna). Vi 
får se exempel på två uppgifter som eleverna gjort. Ett matematiktal och problemlösningen 
skulle visas på fyra olika sätt: med bild, med ord, med föremål och med de symboler som 
använts. En annan uppgift var att eleven fick hitta på en uppgift med utgångspunkt i en bild 
(här en giraff). Eleverna tyckte själva att det har varit stimulerande och utvecklande med de 
nya sätten att lära matematik. Tack för spännande information, låter som mycket bra 
utveckling av ämnet tyckte föräldrarådet! 
 
FÖRÄNDRAD TIMPLAN 

 Riksdagsbeslut om att utöka matematikundervisningen med 60 minuter i veckan för 
år 4-6 vilket gör att timplanen ökar med lika mycket. Beslut på Änggård att börja 
skoldagen 10 minuter tidigare varje dag i samtliga årskurser, alltså skolstart kl.08.10 
från och med höstterminen. 

 Man har valt att lägga 10 minuter extra per dag på rörelse i år F-1. För att ytterligare 
utöka tiden för rörelse ska man prova att inte byta om och duscha vid 
idrottslektionen. Detta utvärderas om ett år. Föräldrarådet tycker det är bra med 
mer rörelse men det finns viss tveksamhet kring att inte duscha efter 
idrottslektionen. 

 Det har varit svårt att få till hemkunskapsundervisningen (år 6) eftersom det inte 
finns någon lokal för detta. Från hösten kommer eleverna bussas med hyrd buss till 
Ryd. Man har hemkunskap en tredjedel av terminen så att det blir en 90 minuters-
lektion/vecka den period man har ämnet. 

 
OMORGANISATION 

 Nytt elevhälsoteam finns rekryterat: socionom/kurator Jennifer Bolton Colliander, 
sjuksköterska Maria Hellgren och specialpedagog Charlotta Edebrant. 

 Man gör en lågstadiesatsning i hela landet och Änggård har fått extra pengar för att 
kunna ha två lärare i varje klass i år 1+2. Rekrytering pågår, tre av tjänsterna är klara. 

 Fritids organiseras i rena årskurser i syfte att fler resurser ska kunna följa samma 
elever under hela dagen. Stugan blir år F+1, Hagen år 2, Torpet år 3 och Gården som 
förut år 4-6. 

 
 



STYRKELYFTET 
Personalen kommer fortsätta med kollegialt utbyte kring olika fallbeskrivningar, i 
tvärgrupper över arbetslagen. Man träffas en gång i veckan, arbetsnamn Änggårdslyftet. 
 
VÄRDEGRUNDSARBETET 
Skolan har röstat fram en bild som symboliserar värdegrunden, den ska tryckas upp i större 
format på planscher.  
 
RENOVERING 
I sommar kommer mellanstadiebyggnaden att renoveras. Främst byte av golv och tak och 
ommålning. Nästa sommar tas förhoppningsvis den andra byggnaden. 
 
ORDNINGSREGLER 
De gamla ordningsreglerna har reviderats och omformats till Trygghetsregler. Bra förslag på 
utformning anser föräldrarådet. 
 
NÄSTA MÖTE 
Kallelse till höstterminens första möte kommer i september när klasserna haft 
föräldramöten och valt representanter. 
 

/Stina Hilding 
 


