
 

 
 

Föräldrarådet den 30/9 
 

Närvarande representanter: FA, FA, FA, FC, FD, 1A,1C,2A, 2B, 2C, 2C, 

3B, 3C, 3D, 4B, 5B, 7B, Håkan Lundgren (lärare Ma/NO 7-9), Robert Gelotte 

(biträdande rektor 7-9) och Cattis Månsson ( rektor F-9). 

 

Hållbar och säker skolväg: 

Jag hörde av mig till kommunledningskontoret för att få svar på en fråga som 

en förälder ställde på ett föräldramöte. 

Alla tycker att cykelvägen är fantastisk. MEN alla oroas för när första olyckan 

händer. De cyklister som kommer från stan eller Ryd har en ganska hög 

hastighet och de bromsar inte i onödan. Hur kan vi göra för att de ska dra ner 

hastigheten när de kör förbi skolan. Kan du hjälpa oss är vi ädelt tacksamma. 

Svaret: 

Dessvärre kan vi inte göra så mycket för att sänka hastigheten för cyklisterna 

utan att det samtidigt skapar trafiksäkerhetsproblem för dem. Vi har läst studier 

där man försökt med hastighetsdämpande åtgärder och antingen fungerar de 

inte alls eller så utgör de en stor säkerhetsrisk för cyklisterna. Så som det ser ut 

i dag så är det tydligt uppdelat mellan gående och cyklister och när jag själv 

cyklar där (ca 2 ggr i veckan) så upplever jag att majoriteten av cyklisterna 

håller sig på cykelbanan. Sen är det så klart viktigt för varje individ att anpassa 

sin hastighet så att man har möjlighet att stanna i god tid om något oförutsett 

händer, men det är mycket kopplat till beteendefrågor och där har vi liten 

möjlighet att påverka som jag ser det. 

 

Det finns också övergångsställen vid skolan, även över cykelbanan, där 

cyklister ska lämna företräde för gående. Det finns än så länge inte på så 

många platser i staden och det kan vara en lärandeperiod för cyklisterna i 

staden nu. 

 
Med vänliga hälsningar  
 
Jakob Olingdal 
Trafikingenjör 
 
 

 Här beslutade några föräldrar att de ska göra en arbetsgrupp för att få in 

ett mail till Jakob Olingdal. De nöjer sig inte med det svaret. Det måste 

gå att göra något innan olycka sker. Ev. bjuder vi in Jakob till nästa 

möte i november. 

 Föräldrarna vill också träffa Christer Gunnarsson för att få höra mer om 

resterande Etapper för skolans utveckling.  Större matsal, större 

idrottssal osv..  

 

Ändring av öppettider på Tornhagsskolans kvällsomsorg. 

 1/10 -2019 ändrar vi stängningstiden på kvällsomsorgen. Enhörningens 

kvällsomsorg är öppen mellan 17.00 – 18.00. Är ni i behov av jourtid 

till kl. 18.30 så meddela personalen i god tid, minst 14 dagar innan. 

 



Fronter 

 Fronter är ett program som har använts för skriftliga omdömen i 

Linköpings kommun tills nu. Just nu är det ett mellanrum tills man 

startar Fronter 19. Under våren vet man hur och vad man vi ska vidare 

med. Vi återkommer när det är förhandlat och klart. 

Dexter 

 Vi önskar att alla föräldrar lägger in frånvaro via Appen Dexter. Det 

finns en Lathund som man lätt kan följa. Den kommer via mail till alla 

föräldrar. 

 

Information angående ”Nya huset” = K-huset. 

 Nya fina salar och korridorer i den nya skolan. 

 Har haft lite problem med köket. När saker har justerats släpps klass 

efter klass på för att äta där. 

 

Renovering av övriga skolan: 

 A-huset, vaktmästarbostaden, Sörgården och Mellangården ska 

renoveras mellan v. 42 – v.8. Golv- och ventilationsbyte, samt målning 

av väggar. 

 

 

Bästa världen ( år 2, 5 och 8)  

 Tornhagsskolan är med i ”Bästa världen” med år 2, 5 och år 8. Ett 

projekt som är ett samarbete mellan Tekniska verken, Kolmården och 

Linköpings kommun. 

Skolan arbetar på med Hållbar utveckling från F - 9. 

 Håkan Lundgren (6-9) och Maria Rudberg ( F-5) är drivande i skolans 

arbete med LHU. Håkan informerade vad som händer. 

 

 

 

Inga anmälda föräldraärenden 

 


