
 

 
 

                                                        Linköping den 18/3 2019 

Mötesanteckningar från föräldraråd 

Tornhagsskolan den 18/3 2019. 

Närvarande: representant från klass FC, 1A, 1B, 1C, 2B, 

3A, 3C, 3D, 4B, 6C, 8C, Catrine Månsson rektor, Rose-

Marie Angelöf rektor. 

Mötespunkter: 

Nybygget 

Nybyggnationen på skolan kommer att stå klart den 17/6. 

Då ska besiktningen vara klar enligt den tidsplan man har 

presenterat. Skolan kommer att flytta in klasser i nya huset 

när läsåret 2019-20 startar i augusti.  

Matsalen 

Från höstterminen kommer ytterligare en matsal öppnas. I 

nybygget kommer vi att ha ytterligare 65 platser vilket 

betyder att 8 klasser kommer att kunna äta i den nya 

matsalen. Det innebär att det kommer att bli luftigare i vår 

nuvarande matsal till hösten vilket kommer att vara en 

fördel för alla. 

Utemiljön 

Tornhagsskolans skolgård behöver ses över för att få en 

bättre utemiljö för alla elever. Skolledningen håller denna 

fråga aktuell genom kontakter med fastighetsförvaltaren på 

Lejonfastigheter. Skolan har blivit lovad ett antal 

permanenta lekredskap runt nya huset när detta står klart. 

Frågan om utemiljön tas upp vid näsa föräldraråd. 

Skolledningen inbjuder ansvarig/ansvariga för utemiljön 

till detta möte. 

 



Politiker 

Politiker från stadshuset har varit på besök på skolan. 

Under besöket har skolledningen gett information om 

skolans inre arbete samt fått en rundvandring på skolan. 

Ny organisation 

Skolan får en ny ledningsorganisation till höstterminen -19 

som kommer att bestå av en rektor och tre biträdande 

rektorer. Tillsättning av dessa tjänster sker under våren för 

att ha detta klart när den nya terminen börjar. Rose-Marie 

Angelöf kommer att gå i pension i juni. 

Dataspelande 

Novahuset har varit och informerat år 7, år 8 och år 9 om 

förhållningssätt och faror på nätet. Eleverna har fått info 

hur man har en god policy på nätet. 

Rast-verksamheten 

Under rasttid finns rastvärdar ute på gården. Hos de yngre 

eleverna har rastvärdarna västar på sig för att tydliggöra sitt 

uppdrag. Skolgården är indelad i zoner där rastvärdarna är 

fördelade för att täcka skolgårdens alla delar. Lekhuset är 

öppet under dagtid där eleverna kan hämta lekredskap.  

Klasslistor 

Klasslistor kan delas ut om det efterfrågas då det räknas 

som en allmän handling.  

Skolfotografering 

Vi har från skolans sida inget behov av att eleverna får 

skolfoton. När det gäller syftet att använda bilder för 

identifiering av elever så kan skolan lösa det genom egna 

bilder.  



Om fotografering blir aktuellt till hösten behöver 

organisationen runt fotografering ske genom fotofirman 

och inte ansvaras genom skolan. I så fall behövs tillstånd 

från föräldrar att få lämna ut personliga uppgifter ( dock ej 

personnummer). 

Vikarier 

Vid sjukdom på skolan använder vi kommunens 

vikariepool för att tillsätta vikarier ute i grupper och 

klasser. Vid alla tillfällen har inte poolen kapacitet att 

skicka ut de vikarier vi har behov av. Skolan har av det 

skälet anställt ca.10 egna vikarier som vi då använder. Får 

vi inga vikarier alls omfördelas personal i huset för att 

täcka de olika behoven. 

Nästa möte 

Nästa föräldraråd är inbokat till den 20 maj klockan 19:00 i 

personalrummet på stora skolan. 

 

Skolledningen 

Rose-Marie Angelöf/ Catrine Månsson 

 

 

 

 


