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Föräldraråd, Ekkälleskolan 2016-09-21 

 

1. Mötet öppnades av rektor Robert Obing. Dagordningen presenterades. 

 

2. Presentation av alla närvarande: 

Robert Obing, rektor 

Leah, förälder till barn i förskoleklass B 

Linda, förälder till barn i förskoleklass A 

Susanne, förälder till barn i klass 1B 

Åsa, lärare i klass 1B 

Anders, förälder till barn i klass 5 och 6 

Marianne, lärare i förskoleklass B 

Hanna, förälder till barn i klass 1A 

Christina, förälder till barn i klass 2A 

Joakim, förälder till barn i klass 6 

Mattias, förälder till barn i klass 1B 

Stefan, förälder till barn i förskoleklass B 

 

3. Förväntningar på Föräldrarådet? 

Från flera kring ordet nämns att man önskar insyn/inblick i verksamheten, och att få 

möjlighet att vara med och påverka. Vi hoppas på en viss grad av medbestämmande, 

då föräldrarådet kan fungera som bollplank och rektor/personal kan lyfta frågor i detta 

forum. Alla hoppas att föräldrarådet kan leda till något konstruktivt – något viktigt 

som vi gör för våra barn. 

 

Åsa och Marianne nämner att för dem är det positivt att kunna få många infallsvinklar 

i frågor, från föräldrar som har ett visst ”utifrånperspektiv”, exv. kring 

Likabehandlingsplanen. De nämner också att eftersom skolan är så ny så har ännu inte 

allting ”satt sig”; skolan behöver fortfarande hitta former för hur man ska göra saker 

just här. 

 

Robert nämner att hans förväntningar är att föräldrarådet ska vara en 

”samverkansgrupp” för samarbete, information och diskussion där vi tar upp allmänna 

frågor, inte specifika elevfrågor. Han nämner också att det är bra om vi som föräldrar 

kan fånga upp frågor och funderingar i respektive klasser och ta med dessa till 

föräldrarådet. Det finns två planerade möten under höstterminen 2016. 

 

Vi diskuterade hur länge man är representant i föräldrarådet. Förslagsvis är man det 

under ett helt läsår. Frågan om vem som ska vara klassens representant lyfts sedan på 

höstterminens inledande föräldramöte i klassen. En bra idé som kom fram var att 

föräldrarådet ska ges möjlighet att presentera sitt arbete på den inledande 

gemensamma delen av föräldramötet/uppstartsmötet vid höstterminsstart. 
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4. Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling/Trygghetsteamet 

presenterades 

Åsa berättade om hur trygghetsteamet (TT) har arbetat främjande och förebyggande 

under det gångna året, och också fortsätter arbeta:  

 

* Skolan har en grupp med elever från år 4, 5 och 6 (två från varje klass) som har fått 

söka och motivera varför de skulle vilja vara med i gruppen ”Tryggisar”. Arbetet kom 

igång under VT16 och kommer att utvecklas vidare. 

  

* Ekkälleskolans dag är också en del i arbetet att skapa trygghet och gemenskap. 

 

* TT genomförde en Ekkälleenkät som handlade om hur trygga skolans elever känner 

sig på olika ställen i skolan. Utifrån de svar man fick in där, gör man en kartläggning 

och arbetar med förebyggande åtgärder. 

 

* Arbetet med att revidera likabehandlingsplanen presenterades också. Åsa berättade 

bl a om vad som fattas i texten, exv hur man arbetade förra året (se ovan). Mötet 

lämnade några korta kommentarer kring texten. 

 

* Likabehandlingsplanens text är inte lättläst för eleverna på skolan, inte ens för de 

äldre barnen. Men, de behöver tala om trygghet och respekt för varandra och hur man 

är en bra kompis. En idé finns om att lyfta en relevant fråga per klassråd i varje klass, 

varje månad. Diskussionerna skulle vara givande i klasserna och när det som kommer 

fram där når TT, får de en samlad bild av Ekkälleskolans elevers synpunkter i olika 

frågor. 

 

* Frågan kom upp ifall handlingsplanen har testats i något fall av kränkningar eller 

mobbning på Ekkälleskolan och det har skett under läsåret 15/16. Det fungerade bra. 

 

5. Hur kan föräldrarna engageras och påverka Likabehandlingsplanen och i det 

främjande arbetet? 

Vi diskuterade ganska länge hur föräldrar kan engageras. Ett minimum är att 

föräldrarna får information om planen; att den finns och vad som händer i situationer 

som eventuellt kan uppstå. Information bör finnas på skolans hemsida men också ges 

vid föräldramöten. 

 

En idé om föräldrasamverkan kan vara att bjuda in till föräldrakväll för diskussioner 

kring något relevant ämne, förslagsvis med en inbjuden talare. Kanske Linköpings 

Kommun har någon resurs anställd? 

 

En annan idé är att samma fråga som diskuteras på klassråden också når hemmen via 

mejl (eller via Fronter?), och kan diskuteras vidare hemma, och sedan nå TT via ett 

enkätsvar. 

 

Man skulle kunna nå många föräldrar via Öppet hus-dagar på fritidshemmen och be 

dem besvara en enkät då de ändå är på besök. 
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6. Övriga frågor 

* Skolgården:  

Två lärare på skolan driver frågan om att skogen utanför skolgården ska bli en 

”skolskog”, med hälsoslinga och möjlighet till utomhusaktiviteter av olika slag. 

Stängsel behövs mot branterna! Frågan är lyft men bollen ligger hos kommunen. 

 

Önskemål om en basketkorg på skolgården också, eftersom de yngre barnen inte 

får vara på lekplatsdelen där basketkorg idag finns. 

 

* Hur förbereda nästa möte i Föräldrarådet? 

Prata med andra föräldrar (och barn!) och ta med ev. frågor som vi får från dem. 

 

* Hur får man tag i information om skolan/om sitt barn i skolan? 

Fronter är svaret – kommer att utvecklas mer. Fronter-app finns (med notissystem, 

så att man kan få meddelande om när något nytt lagts till). 

 

* Är Kanonhuset som idrottshall för Ekkälleskolan en permanent lösning? 

Robert svarar ja på den frågan. Det finns inte några planer på att bygga en 

idrottshall till skolan och man har ett långt avtal (10 år?) med Friskis & Svettis. Vi 

är alla eniga om att det är synd att det inte byggdes någon idrottshall i samband 

med att skolan byggdes. Det är resurskrävande och tidskrävande med förflyttning 

och omklädning.  

 

Bristen på en stor samlingssal på skolan innebär också andra utmaningar för 

skolan, speciellt då den kommer att ha fullt i alla klasser. Det finns inte någon 

självklar plats för avslutningar, samlingar eller för viktiga gemensamma 

traditioner. 

 

 

7. Mötet avslutades. 

 

Vid pennan, 

 

Christina le Clercq 


