
 

 

Minnesanteckningar 
Föräldraråd Arenaskolan 

Datum: 2018-11-08   Tid: 17.30-18.30 

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

Petersson (SYV, profilsamordnare), Jonas Bergum (7A), Abdulahad Zora (7A), 

Karin Ydreborg (7A), Kristina Skill (7B), Jenny Öhrström (7B), Jonas Svanholm 

(7C), Martina Gyllensten (7D), Pegos Celentono (7E), Pernilla Agervall (7F), Frida 

Weinerhall (7G), Sofia Raismaa (7G), Maria Sigvardsson (8A), Nilofar Rahimpour 

(8C), Frida Göransson (8E), Sandra Stein- Lundquist (8F), Camilla Hilding (9A), 

Camilla Öberg (9B), Tove Franzson (9C). 
 

  

 

Skolstart hösten 2018 

 

Vi på skolan är mycket nöjda med skolstarten.  

Alla våra nya sjuor åkte traditionsenligt till Vårdnäs för att lära känna sin 

klass och nya kompisar i början på terminen. 

I år har vi elever från 37 olika grundskolor i Linköping.  

 

Föräldrarna säger också att det varit en positiv skolstart även om det varit 

en stor omställning för många med nya kompisar, resor till och från skolan, 

olika klassrum och tider att hålla reda på.  

Trivsel och trygghet 

Språkbruk/attityder/ 

jargong, skolan 

berättar 

om pågående arbete 

Skolan arbetar aktivt med trivsel och trygghet enligt vår årliga plan. Mellan 

elever förekommer det ibland ett mindre trevligt språkbruk och en av 

åtgärderna har varit att elevrådet har varit ute hos klasserna och pratat om 

hur viktigt det är hur vi är mot varandra. Den elevenkät som görs i 

kommunen visar att Arenaskolans elever är de som känner sig tryggast och 

det har kommunen visat intresse och nyfikenhet för. Något som visats sig 

framgångsrikt är att vi har många vuxna ute i korridorerna, ett välbesökt 

skolcafé, ett bemannat uppehållsrum och många elevcoacher som hjälper 

till med både rastaktiviteter och att reda i ev. konflikter.  

Invigning av matsalen 

och ny personal 

Matsalen är ombyggd och vi har fått ett utökat antal platser och ett 

tillagningskök där vi nu har egen kock. Maten lagas här på skolan. Tre 

rätter serveras varje dag. Vissa dagar kan det vara kö in till matsalen vilket 

ibland kan bero på att eleverna inte äter den tiden som de har på schemat. 

Några föräldrar uttryckte att det var ett tight lunchschema i vissa klasser 

och vi kommer att se över lunchtiderna igen. 

Under hösten har vi haft invigning av vår nya matsal. Elevrådet fick önska 

mat till invigningen och på menyn stod det pizza och läsk. På skolgården 

bjöd det på glass från Stafsäter. 

Löpande återkoppling 

i Fronter 

Betyg sätts endast efter varje termin och är en summering över elevernas 

kunskaper vid tillfället betyg sätts. Betygen skickas hem vid varje 

terminsslut.    



 

 

Löpande skriftliga bedömningar är inget betyg utan en återkoppling till 

eleven hur arbetsområdet har gått och vad eleven kan göra för att ta nästa 

steg i sin kunskapsutveckling. Bedömningen görs utifrån utvalda 

förmågor och kunskapskrav. Det ger eleven löpande koll på hur det går 

och vad han/hon kan göra för att utvecklas ytterligare.  Är du som 

vårdnadshavare intresserad av att följa ditt barns skriftliga 

bedömningar/återkopplingar hänvisar vi till Fronter. På Fronter finns 

endast en del av alla bedömningar/återkopplingar då vissa görs muntligt 

eller på annat sätt.    

Info från elevrådet om 

kommande 

traditioner, Lucia och 

julavslutning 

Elevrådet haft önskemål på vad vi ska ha för traditioner till lucia och jul. 

Till lucia blir det lussefika med klassen och förhoppningsvis luciatåg. Det 

kommer också vara en julpysseltävling där varje klass ska pynta ett 

klassrum. Julavslutningen firas här på skolan torsdag 20/12. Varje klass 

träffas för julfika. Tider för julavslutningen kommer med ett fredagsmejl. 

Författarbesök-hela 

skolan läser 

Under hösten har hela skolan arbetat med Arkan Asaads bok ”Stjärnlösa 

nätter”. Torsdag 15/11 har vi bjudit in författaren till Missionskyrkan där 

hela skolan kommer att få höra honom berätta om sig själv och sin bok. 

Elevrådet kommer sedan att ställa frågor som varje klass har förberett. 

Främja närvaro, ny 

nationell lag om 

utredning av frånvaro 

Skolan är skyldig att utreda frånvaro enligt ny lag som kom sommaren 

2018. Särskild grupp inom elevhälsan har ansvaret för att utreda. De tittar 

på bl.a. mönster i frånvaron.  

Info från SYV - 

utökning av PRAO  

Ny lag från sommaren 2018 om prao där eleven ska ha minst 10 dagars 

prao under åk 8 och åk 9. De som går i åk 9 idag berörs inte av den nya 

lagen och kommer inte att ha de extra dagarna. Praon nästa år är ej bestämd 

då vi måste samverka med andra skolor så praoveckorna inte blir samtidigt. 

Vi tackar alla vårdnadshavare som hjälper oss att hitta praoplatser även om 

det är skolans ansvar. Omdömen från praon trillar in till vår SYV och de är 

mycket positiva. 

Övriga frågor:  

Varför serveras 

smörgåspaket) som 

skollunch vissa fredag 

(7E) 

Svar från sakkunnig Anna Jertland: 

Jag har nu varit i kontakt med både Arenaskolans rektor, områdeschefen 

och Kost & Restaurang.  

Redovisar här vad som har sagts; 

- Rektorn på skolan kommer att träffa LFC under hösten och meddela 

skolans studiedagar till nästa läsår för att på så vis minska antalet 

dagar då behov av dessa lunchpaket finns. 

- Kost & Restaurang har meddelat att när det är bra väder ute kan de 

grilla korv utomhus istället för att servera lunchpaketen. Detta har 

skolan varit positiva till. 

- Skolan har en dialog med Kost & Restaurang där de undersöker 

möjligheterna till att utöka lunchpaketen med ex fler baguetter och 

pålägg.  

- Gällande näringsinnehåll så görs en näringsberäkning över en 

period om fyra veckor, enligt Livsmedelsverkets 



 

 

rekommendationer. Dessa lunchpaket ska inte påverka en sådan 

period. 

- Information om vilka dagar till vh och elever: 

Följande datum kvarstår: 25/2, 29/3, 26/4, 24/5 

 

Hur ser elevens val ut 

för elever som inte går 

en profil? Vad är 

tanken/syftet med det 

teoretiska passet? Hur 

kommer ni fram till de 

olika alternativ som 

finns för Elevens 

val? (7G) 

Vi har två pass elevens val varje vecka. Skolan har valt att ha ett teoretisk 

och ett praktiskt-estetiskt pass. De olika alternativen som erbjuds beror på 

vilken personal som har detta i sina tjänster. Under det teoretiska passet 

väljer eleven vilket ämne den vill arbete med. Det praktisk-estetiska ämnet 

väljs under en termin och efter jul görs ett byte. 

Det teoretiska passet är inte läxhjälp även om det finns elever som väljer att 

arbeta med sina läxor. Studiehjälp/läxhjälp erbjuds alla elever på onsdagar 

kl. 14.30–16.30. 

 

Önskemål fanns från vissa vårdnadshavare att ha olika ämnesval även i det 

teoretiska ämnet.  

Studiehjälp onsdagar Vårdnadshavare undrar hur vi tillsammans kan få eleverna att stanna kvar 

på eftermiddagen. Studiebesök på studietiden görs i åk 7. 

Skolan har haft en föreläsning av två gymnasietjejer som handlade om hur 

man kombinerar skola och idrott på ett bra sätt. Den var mycket uppskattad. 

Vårdnadshavare tycker det är mycket bra med veckobrevet på fredagar. 

Nästa föräldraråd 11/4 kl.17.30–18.30 

 

 

 


