
 

 
 

Föräldrarådet den 24/9-18 
 

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

2A, 3A, 3B, 3C, 3D, 4B, 5A, 5A, 6C, 6C, 6C, 7A, 7C, 8B, 8B, 8C, 9A, Inga 

Ivarsson (biträdande rektor F-5) och Cattis Månsson (rektor 6-9). 

 

Hållbar och säker skolväg: 

Inga berättar och visar ett bildspel om säker skolväg som Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och Utbildningskontoret skickat. Dags att 

bryta den oroande trenden att allt fler skjutsar sina barn till skolan och att barn 

rör sig allt mindre. 

 Cykla eller gå tillsammans med barnen till skolan 

 Vandrande eller cyklande ”skolbussar” 

 Parkera & Gå sista biten till skolan 

 Puss & Hej- stanna till och släpp av om inget av  

Ovanstående är omöjligt. 

 

Bästa världen (pilotprojekt för år 2, 5 och 8)  

 Tornhagsskolan är erbjudna att vara med i projektet Bästa världen ett 

pilotprojekt för elever i år 2 och år 8. Projektet är ett samarbete mellan 

Tekniska verken, Kolmården och Linköpings kommun. Syftet är att Ge 

eleverna möjlighet att lära på ett lustfyllt vis för att kunna bidra till en 

mera hållbar värld. 

 Arbetet är förankrat i läroplanen och är gjort av pedagoger för 

pedagoger och är uppdelat i olika delmål. 

Visioner och uppdrag i samarbetet 

Tekniska Verken: Tillsammans gör vi skillnad och vi verkar för 

Linköpingsbornas bästa. Vi ska bygga världens mest resurseffektiva 

region!  

Kolmården: I uppdraget att driva djurpark ingår b.la forskning, 

utbildning och bedriva bevarande arbete. En värld med hållbar balans 

mellan djur, natur och människor. 

Linköpings Kommun: Miljöarbete, medvetenhet och engagemang. 

Öka samarbetet mellan Fritidshem och skola. Implementera 

pedagogiska planeringar på fritidshem. #Förvarjeelev 

 

Skolan arbetar på med Hållbar utveckling från F - 9. 

 

Anmälda föräldraärenden: 

 Skoljoggen för lågstadiet ställdes in vid första datum p.ga att det inte 

stämde in schemamässigt för fritidspersonalen och alla annan 

verksamhet på skolan. Den ska istället genomföras torsdagen den 27/9. 

 Läxor: Varför har inte alla klasser lika många läxor? DÅ blir det inte 

likvärdigt. Likvärdigt betyder inte att alla gör lika för alla elever och 



klasser har olika behov och förutsättningar. Däremot finns 

läxläsningstid inlagt på schemat. Om elever får hem läxor är det inte 

säkert att alla kan få hjälp hemma. Däremot bör skolan träna eleverna i 

studieteknik så att de är rustade för högstadiet där det är mer läxor och 

prov, så att det inte blir som en chock för eleverna när de börjar där. 

 Dexter: Kan man sjukanmäla där? Det är ett önskemåls från de 

föräldrar som var på mötet att de kan sjukanmäla via Dexter. Eller 

hänger det på vilken lärare de har? 

 Föräldrarna tycker att det skulle räcka att fylla i sina kontaktuppgifter 

via nätet. Ta bort alla papper som de ska fylla i varje år och ett för varje 

barn. 

 Hur kan skolan i samarbete med föräldrar motverka den ökande 

främlingsfientligheten i samhället? Skolan har en ”Plan mot kränkande 

behandling/likabehandlingsplan som ska revideras i år. Den ska numera 

vara en ”Plan mot kränkande behandling och dokumentation av aktiva 

åtgärder mot diskriminering”. Skolans trygghetsgrupp (Vuxna) ska 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande och ta fram material som varje 

klassföreståndare/Mentor ska arbeta aktivt med i 

elevgrupperna/klasserna. De vuxna på skolan ska markera vid oönskade 

beteenden och vara ett gott föredöme. Om man hör att eleverna är 

främlingsfientliga pratar man med eleverna och även föräldrarna för att 

få slut på det. Skolan har en bra mix med olika nationaliteter som 

givetvis bidrar till att man tränas att arbeta tillsammans och ha en 

förståelse för varandra. 

 


