
 

 
 

Minnesanteckningar föräldraråd 2018-04-23 

Deltagare: 

Therese Lönneberg, fklass, 6b, Sofie Ilhed år 1 och 4a, Eva 

Wenehult år 1, Vibeke Sandberg 2a, Sofi Franzén 2b och 5a, Malin 

Laudon 3a och 5b, Gerd Tillberg och Åsa Norberg rektor 

 

Trygghetsteamets arbete.  

Åsa och Gerd från TT berättade om trygghetsteamets arbete under 

läsåret. Mycket tid har lagts ner i klasserna på att kartlägga vilka 

platser på skolan som upplevs som otrygga och trygga av eleverna. 

Efter sammanställning av enkät har TT besökt alla klasser och 

berättat om vad som kom fram. Eleverna har sedan fått komma med 

förslag på hur vi ska komma tillrätta med problemen. Många 

förslag har getts. Även lärarna i skola och personalen på fritids har 

fått se resultatet och komma med förslag på åtgärder. Under vår 

senaste studiedag i april la trygghetsteamet fram en handlingsplan p 

hur vi ska komma tillrätta med det som eleverna beskriver som 

problem. Handlingsplanen visades för föräldrarna på föräldrarådet. 

De tyckte att alla föräldrar bör få ta del av denna. En av åtgärderna 

var att komma tillrätta med ljudnivån i matsalen. Det har gjort att 

TT har möblerat om i matsalen för att få en liten intimare miljö och 

även ett större fokus på att skapa 5 tysta minuter varje lunch. 

Förutom enkäten har trygghetsteamet även arbetat med att planera 

aktiviteter för mellan fadderklasserna. År 3 har träffat både f-klass 

och år 6. År 5 och 2 och år 4 och 1 har genomfört aktiviteter både 

under hösten och våren. I höstas var temat verbal kommunikation 

och eleverna byggde legostaty genom att beskriva vad de såg och 

mindes. Under våren har de haft icke-verbal kommunikation genom 

att spegla sina rörelser med hjälp av en kompis. Kommunikation är 

också tema för vårt arbete på skolan.   

För att planera sitt arbete har teamet haft två strategidagar under 

läsåret. En brevlåda har satts upp i entrén vid slöjdsalen där elever 

kan lämna synpunkter och en mejladress till trygghetsteamet är på 

gång. 



Vi visade sedan den blankett som personalen använder om elev 

kränker annan elev. I vissa klasser har blanketten visats för eleverna 

och där har man också diskuterat vad en kränkning är. Vi har sett att 

vi behöver arbeta mycket mer med språket mellan eleverna i våra 

klasser som ibland kan vara väldigt brutalt och hårt. Rapporterna 

som vi skriver är vi skyldiga enligt skollagen att skriva. Dessa 

lämnas till rektor som sedan diarieför dem. 

Föräldrarna tyckte också att det var bra med förra årets fokus på 

vissa frågor som kapprumsfokus, klassrumsfokus etc. kanske kan 

det göras liknande projekt 

Öppet hus 23/5 för elever och föräldrar 

 Obligatoriskt för alla elever mellan kl. 15.00–16.00 att delta i den 

aktivitet som varje klass planerar. Då kommer vi att ha 

undervisning i klassrummen inkl. slöjd och idrott så att föräldrar 

kan besöka sina barns klasser. Många andra aktiviteter sker sedan 

på skolgården kl. 16.00–17.30 med musik och uppträdanden, 

tipspromenad, rundvandring, rastaktiviteter, fiskdamm. Utställning i 

matsalen. Information kommer inom kort skickas ut till alla 

föräldrar.  

 

 

 

 

 


