
 

 
 

Föräldraråd Vallastadens skola 2018-02-28 

 

1. Presentation av gäster från Dukaten. 

Vi fick information om Dukatens organisationen och nybyggnationen 

det parkeringshus som ska byggas bredvid skolan, P-hus Öst. Syfte med 

att bygga p-hus på Vallastaden är att samla bilarna inom Vallastaden på 

avgränsade platser. 

Mål vid planering av P-hus: 

- Trygghet 

- Verksamhet 

- Transformatorstation 

På vissa våningar kommer det att vara besöksparkeringr ca 150 platser. 

Sammanlagt kommer det att vara 415 parkeringsplatser på 11 halvplan 

– vissa är laddplatser för elbilar. Husets fasad kommer att vara i hålad 

plåt. P-huset kommer även att innehålla en lokal på nedre plan.    

Beräknat att vara klart ht 2019. Start så fort som möjligt.  

Det kom upp frågor kring antalet handikapplatser som är planerade och 

Dukatens personal tar med sig frågan och ser över möjligheten att utöka 

antalet handikapplatser. Man kommer att se över så att utgången på 

plan 1ev kan handikappanpassas så att man kan komma ut längs hela 

sidoväggen (väggen längsmed skolan, Kunskapen).   

Avlämning av barn på morgonen: Vårdnadshavare kommer att ha 

möjlighet kan svänga in i parkeringshuset och om man åker ut inom 15 

minuter är det ingen avgift.  

Personal som arbetar på skolan kommer att få möjlighet att hyra plats. 

Under byggnationen kommer skolans ledning ha möjlighet att 

kommunicera med platschefen om det uppstår buller som kan påverka 

skolverksamheten ex sprängning. Det kommer att finnas staket så att 

inga obehöriga kan komma in på byggplatsen. Alla som arbetar med 

byggnationen kommer att bli informerade om att det är en skola och att 

de ska uppmärksamma hastighet och parkering.   

Hur kan skolan använda byggnationen av P-huset i positiv aspekt? 

Öppna för kommunikation och samarbete! Förslag som kom fram var 

studiebesök på byggplatsen som kan kopplas till skolans 

ämnen/ämnesområden som t.ex. teknik/SO/hållbar utveckling. 

 

2. Alla föräldrar är välkomna på Vallastadens föräldraråd. Alla som deltar 

idag är på föräldrarådet är med för första gången. Kallelsen till 

föräldrarådet kom till hemmet i tre veckor innan föräldrarådet, upplevs 

som en bra framförhållning.  Kan vara bra att skicka ut en påminnelse 

två till tre dagar innan eller påminna i veckobrevet veckan innan. 

 



3. Genomgång av föregående protokoll:  

Diskussion om parkerings- och trafiksituationen. Gångvägen mellan 

skolan och parkeringsplats ”Vallastaden” kommer att ses över ut 

trafiksäkerhetssynpunkt – idag måste vändplanen korsas för att elever 

och vårdnadshavare ska komma till skolan. 

Det finns några skoltaxibussar som inte kan köra in och lämna barn på 

skolans avlämningsplats – i dessa fall sker av- och påstigning på 

Lärdomsgatan med hjälp av personal.   

Önskemål framkom att kommunen behöver se över vilka vägar som 

saltas vintertid om man vill öka antalet cyklande till Vallastadens skola.  

 

4. Grundskolans elevantal har sedan terminsstart ökat till 42 elever – allt 

har gått bra och det är en positiv stämning i grupperna. Om era barn 

kommer hem och berättar om händelser eller om ni eller de har andra 

funderingar som rör skolans verksamhet hör av er till pedagogerna! 

Linghemsskolans åk 5 med tre klasser bussas från och med v 9 till 

Vallastadensskola eftersom det är lokalproblem på deras skola. Det har 

fungerat bra och det har blivit lite mer rörelse på skolan. Spännande och 

kul att det kommit flera barn till skolan!  

 

5. Alla liftar finns nu på plats i träningssärskolans klasser.   

 

6. Funderingar/förslag från föräldrahåll: 

En del platser på skolan är inte fullt tillgängliga t.ex. sandlådor, skolans 

grillplats – finns det några tankar kring hur detta kan lösas?  

Skapa möjligheter till fler gemensamma skolaktiviteter - 

Möjlighet för barnen att visa skolan för sina syskon och föräldrar, grilla 

korv tillsammans och ha aktiviteter?  Föräldrar är alltid välkomna att 

besöka skolan! 

 

7. Läsåret 18/19: 

Grundskolan åk 6 till hösten – få just nu två vet vi att det är två elever i 

åk 6 på Vallastadens skola i höst. Samplanering med Ängårdsskolan 

och Slestadsskolan pågår i ämnen som moderna språk och hemkunskap 

Tornhagens elever är för många till HT18 och en förskoleklass kommer 

att vara på Vallastaden under hela läsåret. Eleverna kommer att bussas 

till Vallastadens skola tillsammans med sina pedagoger 

 

8. Nästa föräldraråd är i april. Alla är välkomna att maila in frågor och 

önskemål innan föräldrarådet till malin.westlund@linkoping.se 

Malin Westlund och Sabine Cervin 
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