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Område Ärende Beslut 

Föregående protokoll   

Nyhetssvep Ekonomiska situationen är 
att i år går vi med plus och 
försöker inhandla nästa års 
förbrukningsmaterial och 
läromedel inför 2020. 
 
Besparingar 2020 0,8% på 

 



Skolan 2% på fritidshem.  
 
Renoveringar: 
Lejonfastigheter bjuder på 
renovering av kullen i form 
av konstgräs och beredning 
av marken på skolgården. 
 
Renovering av 
Malmengården, Öf. Under ht 
och vt. 
 
Renoverat golv i A huset 
under höstlovet. 
 
Under sommarlovet kommer 
CDE huset att renoveras. 
 

Från elevrådet   

Hälsofrämjande 
undervisning 

Vårkvällen vilket innehåll 
önskar ni få se? 
Skolan får äga innehållet, 
lyfta fram konkret för alla 
åldrar. Visa praktiskt.  
Klädbytar Bord. Sprida ut 
aktiviteter över tid så inte allt 
händer samtidigt.  
Föreläsning kring hälsa. 
Mer information och 
programblad ut i förväg i 
veckobrev. Visa upp olika 
idrotter ta kontakt med 
föreningar och hur man 
anmäler sig till dessa. 
Önskar se vad eleverna 
gjort under året.  
 
Inventerar via enkäten vilka 
eftermiddagsaktiviteter man 
utövar. 
 
Vi kontaktar Kulturskolan 
och bjuder in dem till våra 
lokaler. 
 
Vi rekommenderar att 
lyssna på podden 
Skolministeriet ur 1 nov: 
varför är vi missnöjda med 

 



skolmaten. 
 
 
 

Utvärderingar Utvärdering av föräldrarna- 
mötes utvärderingarna. 
 
åk 6: Bra med info kring 
betyg.Önskade få diskutera 
klassresa. Önskar info kring 
skolvalen. 
 
åk 5: språkvals info var bra. 
Saknar diskussion kring 
sociala medier och vad som 
händer där. 
 
åk4: Önskar 
diskussionsfrågor i mindre 
grupper då föräldrar kan 
diskutera tex läxor, sociala, 
medier mm.  
 
åk 3:Enkäten borde göras 
på plats efter avslutat möte. 
Nationella prov och vad 
händer i en 9 åring. 
Fritidspersonal vid varje 
möte är önskvärt.  
 
åk 2 
 
åk 1: få som har svarat på 
enkäten. Bra information i 
matsalen. bra att få träffa 
klasslärare, fritids och övriga 
föräldrar.  
 
F- klass: bra med ev delning 
av klasserna. Få som var på 
föräldramöte.  
Svårt att skapa kontakt med 
andra föräldrar till tex lek 
kalas osv. 
 
 

 

Övriga frågor Vårens möten 
feb: 13 feb kl 18.00 
Apil:15 april kl 18.00 

 



 
 


