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 Åsa Österlöf, fokusbibliotekarie, presenterar sig och pratar om skolans fokusbibliotek. 
Syftet är att arbeta läsfrämjande och att utveckla informationskompetensen på skolan. 
Åsa arbetar för att eleverna ska hitta glädjen i läsningen. Hon har även tankar på att 
arbeta med skrivprocessen genom till exempel författarbesök. I samarbete med 
skolans bibliotekspedagoger, kommer hon att arbeta med olika teman exempelvis 
kring Alla Hjärtans Dag. Hon berättar också om fokusbiblioteks blogg, där man kan få 
boktips.  

 

 Skolan har en ny matleverantör, LK Kost, sedan 1 januari 2017. Camilla Öberg, 
restaurangområdeschef berättar att de dagligen serverar tre varmrätter – varav minst 
en är vegetarisk. En salladsbuffé finns och mjukt och hårt bröd erbjuds, samt Bregott 
och lättmargarin. Som dryck erbjud er man mellanmjölk, lättmjölk och vatten. Minus-
fläsk alternativet serveras inte längre. Eleverna hänvisas till de två andra varmrätterna 
som serveras då. Till mellanmål serveras yoghurt, fil, flingor, smörgås och pålägg. 
Camilla berättar även att de försöker erbjuda ekologiskt och närproducerat i den mån 
de har möjlighet. Föräldrarna som besöker skolan och önskar äta lunch med sitt barn 
betalar direkt till kökspersonalen.  
 

 Åsa Norberg berättar om skolans trygghetsarbete – kapprumsfokus. Elever och 
personal har sett en positiv skillnad och arbetar aktivt för att bibehåller ordning i 
skolans kapprum så att det blir ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. Skolans 
nästa fokusområde är klassrummet. Personal har haft diskussioner kring hur en god 
lärmiljö ser ut, organisatoriskt och rumsligt, för att sedan plocka ut vissa fokuspunkter. 
Åsa pratar även om vad nästa fokusområde skulle kunna vara, exempelvis språkbruk. 
Föräldrarådet påpekar vikten om att få information gällande skolans fokusområde, så 
att de kan samverka genom att prata med sina barn om det, hemma.  

 

 En grillkväll föreslås i april, för att främja samverkan mellan skola och hem. Även fritids 
behöver involveras i detta arbete. Man skulle kunna ha grillkvällen på fritidshemmets 
dag, till exempel. Planer på att erbjuda några aktivitets-stationer finns t.ex. EQ 
övningar i idrottssalen, uppträdande på scenen i anslutning till matsalen och 
utställning av elevarbeten i mellanstadiebyggnaden. Även exempel på rastaktiviteter 
kan erbjudas. Vi diskuterade även lämplig tid, förslagsvis mellan 17-19.  
 

 Några föräldrar undrade kring fritidshemmets drop-in fika och vill ha information i god 
tid. Föräldrarna undrade om möjligheten att senarelägga tiden, för att möjliggöra ett 
högre deltagande från föräldrar. Frågan tas vidare till berörd personal.  
 



 Nuläge på skolan: Rekryteringen pågår för en biträdande rektor, då Reenie börjar 
arbeta på Rosendalsskolan i mars. En förskollärartjänst är utannonserad - 
medarbetaren kommer att vara föräldraledig.  
Någon förälder undrar kring de förflyttningar som sker på skolan; personal har fått 
byta avdelning med kort varsel. Bra om information kommer ut till de föräldrar som 
berörs.  
 

 Föräldrarådet får information om renoveringen av A-Huset. Det är en omfattande 

renovering, som kommer att ske i etapper med start torsdag vecka 6. Genom att lägga 

renoveringen i anslutningen till sportlov och påsklov och genom att personalen 

använder sig av befintliga lokaler på ett optimalt sätt, kommer skolan att kunna ha sin 

vanliga verksamhet under tiden. Förhoppning är att eleverna ska få fina och fräscha 

lokaler, och därmed en bättre arbetsmiljö för lärande.  

 
Ett insynsbesök är inbokat för skolans verksamhet. Syftet är att få syn på det vi gör i 
klassrummen och därmed få veta vad vi ytterligare behöver utveckla.  
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