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Dagordning 

- Föregående protokoll 
- Punkter från skolan 
- Punkter från föräldrar 

 

Föregående protokoll 
 
Genomgång av protokollet 
 

Punkter från skolan 
 

- Tryggve – Karin Rylander (årskurs 4) och Jörgen Söderberg (Balder) från 
trygghetsteamet är på plats och presenterar verksamheten. I Tryggve ingår 
även Emma Johansson (Berg- och dalbanan) och Martin Sleipner (Idrott).  

 
- Skolgårdsprojektet – Skolan tillsammans med Lejonfastigheter har under 

hösten startat ett projekt i syfte att höja standarden på skolgården och 
utemiljön. I projektet deltar 6 elever från årskurs 2, 3 och 4 tillsammans med 
bitr. rektor Fredrik och fastighetsförvaltare Kerstin Warvsten. Eleverna i 
gruppen, tillsammans med sina klasskamrater, har fått lämna förslag på saker 
som de skulle vilja förbättra på skolgården. En hel del önskade åtgärder har 
lämnats in, vilka Kerstin har tagit vidare till Green Landscaping som är 
utförare i projektet. Just nu tas offerter och nästa steg är att eleverna ska få 
titta i produktkataloger och ge sina önskemål på till exempel vilken gunga vi 
ska köpa in. Detta finansieras genom Lejonfastigheter samt genom ansökan 
till en fond hos Boverket. Får vi inte pengar av Boverket så går 
Lejonfastigheter ändå in med sina medel, dock blir projektet mindre. När 
klimatet tillåter går spaden i marken under våren 2018.   

 
 
 
 
 



 
 
  

 

Linköpings kommun 

linkoping.se 
 

 

Punkter från föräldrar 
 

- Vegetarisk kost – Upplevs inte som välsmakande. Skolan pratar med köket 
och stämmer av.  
 

- En rätt tar slut – Ibland har en av rätterna tagit slut för de klasser som äter 
sist. Detta känner inte skolan till som upplever både matkvalitén och 
mängden mat som betydligt bättre med LK-kost. Skolan pratar med köket för 
att säkerställa att maten räcker till samtliga klasser.  
 

- Läxor – Från vissa föräldrahåll önskas mer läxor till eleverna. Skolan anser 
att mängden läxor ligger på en bra nivå. Forskning påvisar inte några positiva 
effekter med ökad läxmängd.  
 

- Läxhjälp årkurs 3 – Det har upplevts som otydligt vilka som får gå på 
läxhjälpen. Skolan kontrollerar informationen till föräldrarna för att 
säkerställa att alla erhåller tydlig och korrekt information.  
 

- Omsättning av lärare – För de flesta skolor i Linköping kommun är det 
mycket svårrekryterat på lärarfronten. Detta i kombination med att lärare 
slutar mitt i terminen samt att vi står inför ett generationsskifte på 
Slestadsskolan, där många som arbetat här i många år nu söker sig vidare.  
 

- Näthat – Micke har varit runt i årskurs 4-6 och pratat om detta. Skolan är 
tydlig med att om detta inträffar igen så upprättas omedelbart en 
polisanmälan, även om det skulle ske på fritiden. Skolan ser givetvis mycket 
allvarligt på näthat och är något som vi på alla sätt vill motverka. Hilda i 
fokusbiblioteket arbetar med källkritik från lågstadiet och uppåt. Just nu är 
dock läget lugnt men om man missbrukar sin Ipad mister man nyttjanderätten 
under en veckas tid. Upprepas händelsen så gäller detta under resten av 
terminen. 
 

- Englandsresan – Finns ingen planerad i nuläget. 
 

- Läromedel – Skolan har beställt klassuppsättningar till hela mellanstadiet. Vi 
ser även till att ordna med inloggningsuppgifter till inläsningstjänst.    
 

- Matteböcker årskurs 3 – De har nya böcker. 
 

- Cykelparkering vid Balder – Cykelparkeringen upplevs som trång, dock 
finns det många andra cykelställ att parkera sin cykel på. 
 

- Trafiksituationen morgontid – På morgonen är det en rörig trafiksituation 
på skolans parkering när elever ska lämnas av föräldrar i bil. Det är många 
barn i omlopp på denna yta och risken finns att en olycka inträffar, då det är 
trångt när man ska vända sin bil för avfärd. Vid hämtning och lämning av 
elever ska bilarna parkeras uppe vid vändplatsen innan bussgatan. Detta 
efterlevs bristfälligt, dock har en förälder på skolan erbjudit sig att under ett 



 
 
  

 

Linköpings kommun 

linkoping.se 
 

 

par veckors tid befinna sig på skolans parkering och informera föräldrar vad 
som gäller vid dessa förfaranden. Skolan ställer frågan till skolrådet om det är 
OK att han gör detta, skolrådet ser positivt på förslaget. I och med detta 
kommer skolan ta kontakt med nämnd förälder och tillsammans lägga upp en 
plan på hur det hela kommer gå till. Skolan har även nyligen delgett 
information till elevernas föräldrar om rådande situation samt vilka regler 
som gäller.     
 

- Idrotten – Idrottslärare har sagt till elever att de ska vara med på idrotten fast 
de är förkylda, de menar enligt elever, att om du kan vara i skolan så kan du 
även vara med på idrotten. Skolan informerar att om eleven inte kan delta på 
idrotten på grund av sjukdom så ska en skriftlig lapp från föräldrarna skickas 
med. Är eleven lättare förkyld så kan man kanske klä om och ta det lugnt 
eller delta på något annat sätt i verksamheten. 
 

- Skolinnebandy – Anmäl er, skolan betalar! 
 

- Morgonomsorg – Många barn på morgonen, främst 07.30 och framåt. Ett 
förslag/lösning på detta presenteras inom kort.  
 

- Maillistor till föräldrarna i samtliga klasser – Skolan ordnar fram detta och 
skickar ut till skolrådet.  
 
 

Nästa skolråd: måndag 171204 – 18.00–19.30 
 
Välkomna! 

 
 
 

 
 
 

 


