
 

 

Minnesanteckningar 
Föräldrarådet Arenaskolan 

Datum: 2016-10-19          

Tid: 17.30-18.30 

Närvarande: Cecilia Persson (rektor), Jenny Seger (biträdande rektor), Karin 

Thelander (förstelärare), Marianne Lindh 7D, Camilla Öberg 7B, Linda Johansson 

9A, Lotta Svala 9F, Li Gaines 8E, Charlotte Süsskind 9D, Kristina Ekmark 8D, 

Johan Callenfors 7A, Louise Lindberg 9B, Jenny Stjärnberg 7B, Helena Persdotter 

7C, Caroline Ljungberg 7E 
 

  

 

Skolans 

systematiska 

kvalitetsarbete 

 

 

Fortsatt arbete med studiero och beteende på Arenaskolan. 

Fungerar bra med att eleverna lämnar in sina mobiltelefoner 

under lektionstid. Lärplattorna är konfigurerade och begränsade 

vilket betyder att skolan bestämmer vilka appar som ska laddas 

ned användas. Strukturerad undervisning hjälper också eleverna. 

Viktigt att skilja mellan undervisning och rast. Alla lärare arbetar 

aktivt med det. 

Eleverna får löpande skriftlig återkoppling under terminens gång 

och efter utvalda arbetsområden. Fråga gärna era barn om dessa 

då det delas ut till eleverna löpande. Från och med januari 

kommer den skriftliga återkopplingen att ske digitalt i 

lärplattformen Fronter. Vi kommer inte att använda Fronter till 

något annat än skriftlig återkoppling. 

Utvecklingssamtal 

 

Skolan vill förtydliga syftet med utvecklingssamtalen så att  

vårdnadshavare och elev ska ha rätt förväntningar på 

utvecklingssamtalet.  

Syftet med utvecklingssamtalet är både elevens 

kunskapsmässiga och sociala utveckling. Utvecklingssamtalet 

kommer fortsättningsvis ha sin grund i de skriftliga 

återkopplingar som eleverna får löpande från och med hösten 

2016 i pappersform, och från och med januari digitalt i fronter

  

Trygghet och 

studiero 

 

Elever kommer under närmsta veckorna fylla i en trivselenkät på 

lärplattan som ska analyseras. Trygghetsgruppen sammanställer 

resultatet och skolan arbetar vidare med det som framkommer i 

enkäten. Arenaskolan satsar på rastvakter och många vuxna i 

korridorerna som vi vet ger en ökad trygghet.  

Sms-tjänst vid 

frånvaro 

 

Vårdnadshavare upplever att sms-tjänsten fungerar bra. Skolan 

önskar att utveckla med även sen ankomst, så att vi tillsammans 

med vårdnadshavare kan främja elevens närvaro.  



 

 

Traditioner 

 

Ny skola och nya traditioner. Elevrådet ger förslag på nya 

traditioner. Julavslutningen kommer att firas på Arenaskolan.  

Övriga frågor 

 

 

Återkoppling från de olika profilerna efterfrågas till 

utvecklingssamtalet. Profilämnen har ingen egen kursplan och 

det ges inga betyg. Rektor tar med sig önskemålet till 

samordnare för profilerna. Han ser över återkoppling. 

Om profilelever skadar sig kommer det att finnas möjlighet att få 

rådfrågning av en sjukgymnast (genom LFC) från och med 

januari. Tidsbeställning kommer att göras via skolsköterska 

och/eller samordnare för profilerna. Idag kan vem som helst 

vända sig till Motions-och idrottsskadeenheten, där man kan få 

snabb hjälp och det behövs ingen remiss. Föräldrar önskar ett 

förtydligande kring uttagningen till skol-SM och skol-DM i 

fotboll. Eleverna som går i profilerna har vetskap vilka kriterier 

som gäller men skolan kan ytterligare förtydliga gentemot 

vårdnadshavare. 

Önskemål om gardiner i klassrummen. I nuläget avvaktar skolan 

och kommer att utvärdera under läsåret. Glasade väggar skapar 

trygghet och ger ett öppet klimat. Om elev upplever att det är 

svårt och sitter nära fönstret är det viktigt att meddela KF om det 

finns önskemål om att byta plats. Skolan har fasta placeringar i 

klassrummet och byter platser med jämna mellanrum. 

Maten har vid ett par gånger har tagit slut. Köket beräknar extra 

mat/portion eftersom Arenaskolan har profilelever. Varje portion 

beräknas utifrån att elever ska äta enligt tallriksmodellen för att 

få i sig alla näringsämnen. Några elever tog, då det var 

köttbullar, tallriken fullt med köttbullar och ingen potatis. Det 

gjorde att köttbullarna tog slut till de som kom sist. Köket 

samarbetar med skolan och elevrådet för att få in synpunkter och 

förbättra maten.   

Föräldrarådsrepresentanterna samlar ihop frågor från respektive 

klass. Bra om föräldrarådsrepresentanterna mejlar frågorna till 

rektor och/eller biträdande rektor inför föräldrarådsmöten. Då 

hinner frågorna förberedas och svar kan ges direkt vid 

föräldrarådsmötet.  

Skolan har inget krav på att det ska finnas klassföräldrar utöver 

representanter till föräldrarådet. Klassresor är inget som skolan 

organiserar och det som så görs det på annan tid initiativ.  

Bortslarvade kläder läggs i en korg utanför vaktmästaren. 

Önskemål om att kläderna läggs i ett låst rum.  

 


