
 

 
 

Minnesanteckningar Skolråd 2020-10-13 

Närvarande: Sabina Colic, rektor, Maria Lönnqvist, biträdande rektor, 

Jennifer Weckström, lärare, Maria Bergqvist, lärare, Sofia Alexandersson, 

lärare, Lisa Mjörning, år 1, Johan Sundqvist, år 2, Åsa Hagström, år 5, Åsa 

Åbom, år 5, Martin Pettersson, år 1, Anna Berg, å 3, Malin Rehnberg, år 2, 

Christian Åkerblom, år 4, Niclas Malm, år 6 

Justerare: Johan Sundqvist, Lisa Mjörning 

Efter justering går minnesanteckningar ut till samtliga vårdnadshavare via mail 

från rektorer. 

Syfte och mål med Skolråd 

Syftet är samverkan mellan skola och hem kring intressefrågor på både skolans 

och föräldrars initiativ. Samverkan ska bidra till ett samarbete för att göra 

Vidingsjöskolan till en skola att längta till. Skicka gärna in frågor att ta upp i 

förväg.  

Corona 

Utvärdering av föräldrarepresentanter: Information och åtgärder från skolan 

har varit enligt förväntningar. Oklart tidigare kring när det är ok att låta barn 

komma tillbaka till skolan, bra med de nya tydligare riktlinjerna. Skolan är 

snabb med ny information. Lärarna har hanterat situationen bra, stöd till 

föräldrar till elever som behövt vara hemma. Bra individuell feedback. Svårt att 

hålla avstånd i alla situationer i skolan.  

Information från skolan: Stor omställning att undervisa närvarande och ge 

hemuppgifter till frånvarande samtidigt som eventuell skolstängning 

förbereddes. Bra samverkan med föräldrar. Utvecklingsarbete fick vänta för att 

lärarna skulle hinna. Vi behöver hålla i de restriktioner vi har.  

Vi har arbetat aktivt för att barn med hög frånvaro ska komma till skolan, både 

före och under corona. Under corona är det inte tillåtet för föräldrar att besöka 

skolan, vi har också varit mer restriktiva med att ta emot praktikanter/studenter. 

Vid hämtning och lämning önskar vi att föräldrar är utomhus och inte kommer 

in i kapprum. Lucia och julavslutning kommer troligen att påverkas, diskussion 

pågår för vilka lösningar man kan tänka sig. Önskemål från föräldrar är att 

barnen får luciafirande och att föräldrar kan delta digitalt. 

Unikum 

Ny plattform för allmän information och information kring barnens 

kunskapsutveckling till vårdnadshavare. Just nu håller personalen på att lägga 

in pedagogiska planeringar. Det finns en app att ladda ner ”Unikum family” 

där man får pushnotiser när inlägg gjorts. Skolan uppmanar vårdnadshavare att 



logga in redan nu så att man är förberedd när första informationen i Unikum 

kommer.  

Skolans prioriterade mål 

 - Eleverna ska vara medvetna om och aktiva i sin kunskapsutveckling – 

tydlighet kring mål som ska uppnås. 

- En målstyrd verksamhet med tydlig koppling till läroplanen för att öka 

kvaliteten och måluppfyllelsen – hela kommunen arbetar med förväntade 

resultat för varje årskurs och varje enskild lärare. Fritids arbetar med 

kartläggning av förmågor, finns artikel från Vidingsjöskolans fritids i tidningen 

”Lärorik” att läsa. 

- Ett tydligt samband och en fungerande samverkan mellan fritidshemmets mål 

och skolans mål och verksamheter – samverkan skola - fritids på studiedagar, 

både kring skolans mål och enskilda elevers behov. 

- Att fostra elever till att vara medkännande och toleranta människor som 

tillåter olikheter och själva vågar vara som de är – nytt för det här läsåret är 

fadderverksamhet och elevhälsomöten med fokus på gruppdynamik. Skolan 

har även startat upp ett arbete kring förväntade beteenden. 

- Att öka närvaron, beviljad ledighet såväl som elever med skolsvårigheter. 

Broschyr – föräldrahandbok 

Föräldrainformation kring basala behov - Vidingsjöskolans skolråd har 

utformat en broschyr kring detta. Det finns även en nyutkommen broschyr från 

stiftelsen Aktiv skola, vilken tycker skolrådet ska användas? Förslag från 

Skolrådet är att båda används, gärna både i pappersform och digitalt. Den egna 

broschyren har till fördel att avsändaren är Vidingsjöskolan själva. Önskemål 

om information i vår egen broschyr kring vett och etikett på nätet.  

Broschyren från Aktiv skola finns tillgänglig på deras hemsida: 

https://aktivskola.org/utbildningsmaterial/foraldrahandboken-2019/ 

  

Föräldramöten 

Höstens föräldramöten är inställda, inga beslut är tagna kring vårens möten. 

Önskemål från föräldrar kring digitalt möte, ledningsgruppen på skolan 

funderar vidare kring frågan. 

 

https://aktivskola.org/utbildningsmaterial/foraldrahandboken-2019/

