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Sociala medier 

Vi diskuterar om vad som skrivs på social medier och hur och om man 

förhåller sig till det.  

Skolledning kan bemöta åsikter och funderingar om man vänder sig direkt till 

dem. Vi är måna om att hela tiden utvecklas för att bli en bättre skola, och gör 

gärna det i dialog med föräldrar.  

Föräldrasamverkan 

Fokusintervju blev inte av, då det var alltför få som hade möjlighet att närvara 

eller som svarade på inbjudan. Vi diskuterade andra strategier för att få kontakt 

med intresserade föräldrar, exempelvis genom att ställa frågan via en enkät till 

alla.   

I har tidigare diskuterat att någon form av ”föräldraföreläsningar ” kan vara 

bra, och att skolan är öppna för idéer och förslag. Den som har en idé kan 

vända sig till skolan och diskutera det. Ett förslag var att bjuda in ”Nova-huset” 

som är en ideell förening som arbetar mot sexuella övergrepp, och be dem 

föreläsa om risker på sociala medier och nätet. Ett annat förslag var att vända 

sig till Reacta som arbetar med livsstil och hälsa. 

Familjeklass 

Änggårdsskolan kommer att starta upp ”familjeklass”, något som 

Slestadsskolan har arbetat med under två år. Det är en arbetsmodell för att 

stärka elever i sina skolfärdigheter, och som sker i nära samarbete med 

hemmet. Mer information kommer framöver. 

Diskussion kring trygghet och studiero 

Pågående arbete med studiero. Under verksamhetsbesök upplever 

skolledningen att det är en god studiero i de flesta grupper, även om det finns 

grupper där vi ser att det behöver bli bättre. Även lärarna beskriver att de oftast 

upplever en god studiero. Elevenkäter visar att eleverna inte upplever studiero 

på samma sätt som de vuxna, och därför diskuteras begreppet studiero i alla 

klasser. Åtgärdsplaner i klasserna görs också tillsammans med eleverna 

Frånvarorutiner 

Skolfrånvaro påverkar eleverna studieresultat, och det finns ett klart samband 

mellan närvaro i skolan och bra skolprestationer. Utbildningsförvaltningen har 

ett kommungemensamt mål om att minska frånvaron. En del i detta är att tidigt 

undersöka orsaken till frånvaron för att kunna arbeta med att öka skolnärvaron. 



Föräldrarna är viktiga i detta arbete.  En del i rutinen är att vi ringer hem till 

föräldrar där eleverna har en frånvaro på över 10%. Syftet är att kolla hur 

eleven mår, och om det finns andra orsaker än infektioner och sjukdom till 

frånvaron.  

Övriga frågor 

Frågan lyfts av föräldrarna hur persona arbetsbörda ser ut samt 

kompentensutvecklingen för personalen. Vi arbetar kontinuerligt med att få 

en rimlig arbetssituation för all personal. Under året har personalen fått 

kompetensutveckling genom ”specialpedagogiska lyftet”, och dessutom via 

föreläsning av Johanna Lundin.  

En annan fråga som lyfts är huruvida vi bör servera godis och sötsaker i 

skolan. Vår utgångspunkt är att skolan inte ska bjuda på godis. 

Mattiderna för eleverna är 30 minuter för de yngsta, och 20 minuter för övriga. 

Om mattiderna ska förlängas så innebär det att vi behöver ha fler elever 

samtidigt i matsalen. För år 2 har vi dock kunnat förlänga mattiden till 25 

minuter. 

Föräldrarna uppfattar att det är fler personal ute, att de använder gula västar i 

större utsträckning och att personalen är mer aktiv med eleverna, vilket 

uppfattas som positivt. Dock lyfts frågan om det är tillräckligt med personal ute 

på morgonen, då det under en stund är väldigt mycket barn på skolgården 

samtidigt. 

 

 


