
 

 
 

Föräldraråd 2017-09-28 

Närvarande: 

Medi Amino   FA 

Lilian Zakrisson  FB, 4A 

Sofi Ilhed  1 blå 

Jenny Sandh  1 grön 

Vibeke Sandberg 2A, 4B 

Sofie Franzén 2B 

Gunvor Larsson 3A, 6A 

Sofia Bergholtz 3B 

 

Ej representerade klasser: 5A, 5B, 6B 

 

1.  Presentationsrunda 

2. Marie presenterar läslyftet 

- På Änggårdsskolan deltar all lärare i läslyftet, även förskolelärare 

- Vi arbetar under hela höstterminen med ”Att stimulera läsintresse”. 

Alla deltagare träffas på onsdagar. 

- Vi har startat med att göra en undersökning av läsvanor. Den visade 

att barn inte läser/blir lästa för i den utsträckning vi önskar. Vi 

arbetar med lässtimulerande aktiviteter och att synliggöra läsande. 

”9 av 10 ord har vi lät oss av skriven text” 

- Önskemål från föräldrar att bibliotekskorten förvaras i biblioteket så 

att barnen kan låna på fritids, eller i samband med 

hämtning/lämning. 

3. Åsa presenterar organisation och upplägg för året.  

- Tvålärarsystem i F-3, 3 mentorer på 2 klasser i år 4-6 

- Organiserad rastverksamhet 

- Trygghet och kommunikation som fokusområden under året 

- EHT uppstartsdagarna. EHT-teamet träffade alla barn i år 1-6 under 

en samarbetsdag. 



- Eftermiddagsskola för alla i år 2-6, inbakat i schemat för år 1. 

Möjlighet för fritisbarn att få hjälp med skolarbetet på fritids. 

- Enkät från skolinspektionen som alla föräldrar har möjlighet att 

fylla i.  

- Trygghetsteamet förändrat. Ny personal och delvis ändrat syfte. De 

har en större förebyggande roll nu än tidigare. 

4. Kommentarer från föräldrarna 

Positivt med Änggårdsjogg och gemensamma aktiviteter, skapar 

trygghet för de mindre barnen. 

Önskemål om ”kapprumsfokus” igen.  (år 1) 

Ösnkemål om föräldramöten med TEMA – föreläsing/föräldrarådet 

tittar efter intressanta inslag. 

Återkoppling ut i klasserna – hur ska det fungera? (lärarna kan länka 

protokollet i ett veckobrev)  

Vad är klassförälder/föräldrarådsrepresentanter och vad fyller det för en 

funktion.  

Föräldrarådet står som ansvariga för discot, enligt ett beslut sedan 

tidigare. Eftersom de inte varit med i det, så tar vi bort föräldrarådet 

från detta. De som arrangerar det kan istället gå ut och efterfråga hjälp i 

veckobreven. 

5. Ökad samverkan mellan skola och hem, är något vi sr som ett 

utvecklingsområde, och kommer fortsätta att ha en dialog om. 

6. Kommande träff. Tina kommer till nästa föräldraråd 


