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Område Ärende Beslut 

Föregående protokoll Lena presenterar kvällens 
möte och presentation av de 
närvarande. 

 

Nyhetssvep Kullen är öppen för lek och 
detta diskuteras på 
elevråden. 
 
Renovering av 

 



malmengården pågår under 
våren. 
 
Vi ingår i ett nytt projekt med 
linköpings universitetet kring 
matematik. 
 
Budget: en ny modell för 
skolpeng presenteras. 
 
Ny personal på Viggens 
fritidshem samt ny lärare till 
åk 2. 
 
15 april önskar vi få namn 
och personer i föreningar 
som skulle kunna vara med 
på vår vårkväll 19 maj och 
bidra med någon aktivitet. 
 
 

Från elevrådet Eleverna diskuterar hur vi 
ska leka på kullen. 

 

Hälsofrämjande 
undervisning 

Vår kvällen diskuteras och 
vilka föreningar Vh skulle 
kunna kontakta 

 

Föräldramötesplanen Föräldramötesplanen 
presenteras och diskussion 
kring detta sker i par. 
 
Förskoleklass: Önskan att 
likabehandlingsgruppens 
arbete presenteras redan i f- 
klass. 
 
VH önskar info om skolans 
digitala värld. Vilka forum 
använder skolan och 
presentation kring detta. 
 
Presentation av fronter och 
skolans system som även 
VH är inne i. 
 
Studieteknik vill VH ha hjälp 
med och få presenterat. 
 
Övergångsplanen åk 3-4 

Ledningsgruppen diskuterar 
förändringar som ev 
behöver göras. 



önskas förtydligas. Hur görs 
klassindelningar. 
karuselldagen mm 
 
När det kommer ny lärare 
presentation, lärande, 
läroplanen, 
konflikthantering. 
 
Bedömning och läroplanen. 
 
Läxor 
 
Respons på resultat.  
 
Alla estetämnena 
presenteras och hur 
bedömningar görs. 
 
Man önskar att en 
biträdande eller rektor är 
med på föräldramötet åk 4. 
 
Åk 5 och 6 betygssystemet 
hur går bedömning till. 
 
Hälsa i åk 4-6 tex kost, och 
andra mjuka värden. 
 
 

Utvärderingar   

Övriga frågor Mobilfritt ÖF önskas. 
 
Kolsyrat vatten i matsalen är 
onödigt.  
 
 
Hur kommer åk 1 se ut? mer 
info kommer inom snar 
framtid. 
 
Resultat borde presenteras 
för VH i digitala plattform. 
Vad skulle kunna användas. 
 
Toaletten upplevs smutsig. 
 
 
 

Ida Tar detta med ÖF 
 
Ida kontaktar den nya 
kökschefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ida tar detta med 
städbolaget. 



 
 
 
 
 

 
 


