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Fklass:   

År 1:  Johan Sundqvist 

År 2:   

År 3:  Karin Stäke, Christian Åkerblom 

År 4:  Åsa Hagström 

År 5:  Åsa Åbom, Niclas Malm 

År 6:  Lars Liljegren 

Rektor:  Sabina Colic 

F-3:   Micaela Wernander 

4-6:  Jennifer Weckström 
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1. Föregående protokoll 

○ Lexplorer. Fråga till Sofia Alexandersson: Kan föräldrarna ta del av resultaten?  

Tillägg: Sofia har skickat ut mail till respektive årskurs att vårdnadshavarna kan höra av sig 

till respektive lärare i sin årskurs om du vill veta vilka böcker som rekommenderas till 

deras barn utifrån Lexplorer. 

○ Broschyr om förväntningar. Skolsköterska och kurator jobbar på denna och 

förhoppningsvis kan de presentera denna på Vårkvällen. Skolrådet får den i 

förväg och får möjlighet att tycka till om den.  

○ Maria Dufva-föreläsningen. En representant från skolrådet var där och tyckte 

det var bra. År 5 har jobbat med hennes material. Skolan har även ett 

samarbete med Novahuset, genom föräldramöte i år 5 och elever i år 6. 

○ Arbetsfördelning. Återkommer på dagens möte. 

 

 

 



2. Disco 

○ Ljudnivån har varit för hög enligt flera föräldrar. Discogruppen har pratat med 

DJ:n.  

○ Allt färre elever från 4-6 kommer på discona. En utvärdering behöver göras. 

Vill barnen ha disco eller vill barnen ha något annat? Elevrådet tar med sig 

åsikter från klassrådet. Jennifer informerar 4-6 lärare om att prata med 

barnen om detta på klassråd.  

○ Engagemanget att bemanna discot har varit lågt både från föräldrar och 

elever. Behöver vi prata mer med eleverna om vad klasskassan ska gå till 

tidigt för att motivera eleverna?  

 

3. Arbetsfördelning 

○ Sabina gör de sista justeringarna på dokumentet med arbetsfördelning, sedan 

skickas det ut. 

○ Det är resten av vårdnadshavarna i årskursen som hjälps åt med 

arbetsuppgifter. Det är alltså inte skolrådsrepresentanterna som är ensamt 

ansvariga. 

 

4. Pengarna från förra vårkvällen 

○ En beställning är på gång utifrån elevrådets insamlade förslag. 

 

5. Vårkvällen 

○ 26/5 

○ Skolan ansvarar för att hämta mat. Arrangörerna från år 3 beställer mat och 

administrerar försäljningen.  

○ De som ska arrangera vårkvällen i år behöver få en överlämning från de som 

skötte det förra året. 

○ Ett föräldramöte för år 3 behövs för att klargöra vem som gör vad.  

○ Ett förslag är att dela upp ansvaret mellan vårdnadshavare i år 3 redan på det 

mötet mellan vårkväll och år 4:s discon. Till nästa år behöver detta möte ligga 

tidigare, i början på vårterminen.  

○ Till i år bokas detta möte till 24/3 kl 18.00- 19.30. 

 

6. Ombyggnationen 

○ Ny projektering har påbörjats. En färdig planritning finns och en plan i tre 

etapper för flytt av elever finns också. Det senaste byggstartsdatum Sabina 

fått är sommaren 2021. 

○ Representanter från elevrådet har suttit tillsammans med representant från 

Lejonfastigheter och kommunen för att få tycka till om utemiljön på den nya 

skolgården. 



○ Planen i korta drag är att en ny lokal ska byggas där Räven och Ugglan finns 

idag. Huset där administration och år 1 och 6 är idag ska renoveras och 

byggas ut. Ny matsal med tillagningskök och ny idrottshall ska byggas. 

Fritidshemmen kommer att vara i samma lokaler som skolan.  

○ Man hoppas att så långt som möjligt inte behöva använda paviljonger 

(baracker) då det är väldigt dyrt. 

 

7. Övriga frågor 

○ Grönsakerna i skolmatsalen. Barnen upplever att det är ”vuxensallad”. Vi ska 

göra en enkät i alla klasser den här veckan där alla barn får tycka till om 

matutbudet. Vi har haft ett matråd en gång det här läsåret och då togs också 

detta upp. 

Tillägg: Rektor har samtalat med Linda i köket och hon lovade att undersöka 

möjligheten till ha ”rena” grönsaker, ej blandningar. Idag finns det minst tre 

sådana alternativ varje dag. 

○ Skolgården är blöt och lerig. Sabina kontaktar ansvarig för att se om man kan 

göra något åt detta och få vattnet kan rinna bort. 

Tillägg: Kontakten är tagen, väntar på återkoppling 

○ Utvecklingssamtal. Vissa årskurser har haft utvecklingssamtal där eleverna 

leder samtalet och lärarna cirkulerar. Fler elever har haft sina samtal 

samtidigt i samma klassrum. Vad tänker skolan om detta? Upplevs som inte 

bara fördelaktigt.  

Sabina svarar att lärarna på skolan gör lite olika. Vi har ett fortbildningsarbete 

just nu som berör återkoppling. Även fritids ska vara med på samtalen i de 

lägre åldrarna. Eleverna ska få mer träning på att bli medvetna om sitt eget 

lärande. Det är ett utvecklingsområde på skolan och Sabina tror på att det 

funkar i alla åldrar, men man behöver såklart anpassa nivån efter barnens 

ålder. Vissa elever behöver mer stöttning av läraren så en anpassning efter 

barnets ålder och mognad måste göras.  

Tillägg i efterhand: Nu har vi kollat med år 6. Den typ av utvecklingssamtal som 

hänvisades till på skolrådet har inte förekommit detta läsår. Detta måste vara 

exempel från tidigare år.  

 

8. Nästa möte: 15/4 kl. 17.30- 19.00 


