
 

 
 

Protokoll föräldraråd 2017-04-25 

 

Närvarande:  

Jenny, Fa 

Sussie, 6a 

Gunvor 2c, 5a 

Sofia Fb 

Sofie 1b, 4a 

Gerd Tillberg, personalrepresentant 

Åsa Norberg, rektor 

Tove Franzson, biträdande rektor 

 

 Åsa lyfter frågan om att man från skolans sida önskar mer 

föräldrasamverkan, och tar gärna in idéer på hur det skulle kunna se ut. 

 

 Gerd presenterar det som arbetsgruppen för öppet hus har tagit fram. 

 

- Öppet hus blir 9 maj mellan 15 och 18 

- Grillning och försäljning av korv på skolgården. Vegetariskt och 

fläskfritt alternativ kommer att finnas. Intäkterna från försäljningen 

går till eleverna, och disponeras av elevrådet. Delar av pengarna kan 

användas redan denna termin, och delar sparas till nästa termin. 

- Bokbytardag. Eleverna kan ta med sig böcker till skolan och får 

möjlighet att byta till sig nya. 

- Tipspromenad runt skolgården 

- Lekar för både barn och föräldrar i olika stationer på skolgården. 

- Vernissage i gymnastiksalen för alla klasser. 

- Klassrum i år 4-6, samt slöjdsalarna kommer att vara öppna. 

Cykelbytardag och loppis kommer inte att bli detta år, då det var 

omfattande för personal att organisera. Föräldrarådet är positiva till att 

medverka vid arrangemanget av dylika saker, om de får frågan tidigare 

vid kommande öppet hus. Några representanter hjälper gärna till vid 

korvgrillning och tipspromenad. Gerd antecknade namnen. 

Åsa framför att en önskan från elever är att det ska bli en fotbollsmatch 

där vuxna spelar mot barn. 

En affisch och utskick är på gång. Lärare skriver i veckobreven redan 

denna vecka för att påminna om datumet. 

 



 Åsa berättar om tankarna med organisationen nästa år, då vi ska ha ett 

tvålärarsystem i alla klasser år F-3. I år 4-6 ska det arbeta 3 lärare runt 

en årskurs. Tanken är att eleverna inte ska träffa så många olika vuxna, 

och att personalen får koncentrera sig på ett begränsat antal elever. 

 

De lediga tjänster vi av olika anledningar har haft är på god väg att 

tillsättas, men det återstår ytterligare ett par. 

 

 Åsa meddelar att hon kommer att lyfta frågan om fokusbiblioteket till 

Lejonfastigheter. Det är inte en bra situation att biblioteket delar lokal 

med fritids. 

 

Önskemål om att staketet på skolgården tas bort. Det har lyfts tidigare, 

men avslagits med motiveringen att det är för dyrt att ta bort. 

 

Önskemål om att öppna upp staketet vid parkeringen med en grind för 

att underlätta passage. 

 

 Önskemål om att stora entrén hålls öppen för morgon- och 

kvällsomsorg för att underlätta vid lämning och hämtning. 

 

 Det händer att föräldrar kör in med bil på skolgården vid lämning och 

hämtning. Det är inte tillåtet och kan medföra en risk för barn som 

promenerar till skolan. Viktigt att all personal informerar om detta i 

veckobra, alternativt att Tove eller Åsa skriver ett brev till alla föräldrar 

om detta. 

 

 Önskemål om att information från Fritids blir bättre, genom exempelvis 

veckobrev eller ett slutet instagramkonto. Föräldrar som hämtar vid 

kvällsomsorgen upplever att de inte riktigt vet om det kommer ny 

personal, har varit vikarier eller vilken pedagogisk verksamhet som 

varit. Det är också ett sätt att synliggöra den pedagogiska verksamheten 

som bedrivs på fritids. 

 

 

Sekreterare: Tove Franzson 


