
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vallastadensskola föräldraråd 2017-10-10 

 

Alla är inbjudna till att vara med på föräldrarådet. 

Presentationsrunda 

Nuläges beskrivning 

Grundskolan: Positiv start med  glada och positiva barn. Har jobbat mycket kring 

gruppen och att lära känna varandra. Härlig och bra start. 

Grundsärskolan: Trygga elever, många farhågor som faktiskt inte har inträffat utan har 

haft en bra start. Positivt och spännande med nya lokaler. Arbetar med tryggheten i 

gruppen. Arbetar med inkludering och samarbete mellan grupperna. 

Vad gör en arbetsterapeut på skolan? 

Lisette Gustafsson Häll är arbetsterapeut på Vallastadensskola och ingår även i EHT 

teamet. Hennes roll på skolan är att arbeta både hälsofrämjande och förebyggande. 

Tittar på lärmiljöer på hela skolan, vad man kan arbeta med och förändra. Det är inte 

bara hjälpmedel utan struktur på dagen och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Det 

kan  bland annat handla om olika verktyg som att ha material att plocka med, 

timstock, scheman och lärmiljön i stort. Arbetar utifrån individ och grupp nivå. Hur 

kan vi arbeta med koncentrationsproblem?  

EHT teamet kommer att presenteras genom en folder som går ut till hemmet. På 

skolan finns, kurator, psykolog, arbetsterapeut, specialpedagog, skolsköterska. 

Skolsköterskan och arbetsterapeuten ligger under hälso -och sjukhuslagen. 

 

När kommer det fler elever in till skolan? 



Vi vet inte riktigt när det kommer in fler elever. Vallastaden håller på med 

försäljningen nu. Enligt statistiken ser det ut att flytta in färre barnfamiljer än 

beräknat. Vi har en beredskap för att det kan komma in elever till vår skola snabbt. 

 

Det är en nötfri och skofri skola. 

Det går att äta nötter innan skoltiden men man får inte ta med sig nötter till skolan. 

Vad är syftet med föräldrarådet? 

Vi kan själva skapa hur vi ska använda sig av föräldrarådet. 

(Se Bilaga) 

Förslag från föräldrarådet om områden att diskutera kring: 

Högtider och traditioner, lucia julavslutning. 

Tänka till gemensamt kring utemiljön 

Utflykter 

Gemensamhetsdagar 

Allt är nytt vi får ta upp saker efterhand 

Vi är varandras arbetsmiljö. 

Värderingsarbete och gemensamma värdeord som man kan använda sig av. 

Kompis och värderinggrundsarbete 

Rastaktiviteter ( pokomobingo, baklängeskurrigömma, 

Disco 

Aktivitet för att presentera våra olika kulturer på skolan 

Föräldrarna kan komma och visa olika kompetenser. 

 

Trivselregler 

Vi är i uppstartsfasen för att ta fram trivselregler som kan gälla för hela 

skolan. Respekt för alla kulturer och att man får ha olika åsikter. Viktigt att 

reglerna ska gälla hela skolan.  Vi kan bestämma om inlines, cyklar mm. Att 



hålla utemiljön tillgänglig för alla. Personalgruppen arbetar också med 

värderingsfrågor och förhållningssätt så att det blir en likvärdig syn för hela 

skolan. 

Hemsida 

Föräldrarna kan gå in och ge synpunkterna på hemsidan. 

Hur ser det ut på sommaren? 

Det är öppet på loven efter tillsynsbehov. Öppettiderna kring sommaren får 

rektorerna återkomma till. 

Hur har föräldrarna upplevt uppstarten? 

Lite trångt med taxibilarna. Hur blir det i framtiden med logistiken kring att 

lämna och hämta elever. Detta kan vara en fråga som vi kan driva genom 

föräldrarådet. 

Det har varit jättebra och positivt att flytta hit. Från början var det några 

orosmoln men det har känns bra. Hissar har också fungerat bättre än väntat. 

Rektorerna upplever också att det har varit fantastiskt att få starta upp 

verksamheten. Mycket positivt. 

Fritids är i nuläget i sina lokaler där de har sina klassrum. 

Nästa föräldrarådsmöte är den 21/11 kl 18-19.30 

 

 


